VÅ R E N

2 0 1 9

|

K E VÄT

2019

SCHAUMANSALEN/SCHAUMANSALI

Välkommen

Tervetuloa

Välkommen till den första Allegro Spring
festivalen! Tidigare år har Campus Allegro
firats i mars, men nu har utbildningarna
i campus gått in för att istället öppna dörrarna för allmänheten under den sista
månaden av vårterminen. Under denna
tidpunkt fylls campus av evenemang av
alla de slag - konserter, utställningar,
artist talks och mycket mer! Vi hälsar dig
varmt välkommen för att uppleva Campus
Allegro då det är som livligast och känna
den stora världen i en liten stad.

Tervetuloa viettämään kanssamme ensimmäistä Allegro Spring Festivaalia!
Aiempina vuosina ollaan juhlittu Campus
Allegron syntymäpäivää maaliskuussa,
mutta tänä vuonna campuksen koulutukset avaavat ovensa kevätlukukauden
viimeisenä kuukautena. Tänä ajankohtana
campus täyttyy monenlaisista tapahtumista – konserteista, näyttelyistä, artist
talkseista ja monesta muustakin. Olet
lämpimästi tervetullut kokemaan, kun
Campus Allegro on vilkkaimmillaan ja
todella tuntemaan suuren maailman meininkiä pienessä kaupungissa.

K A J S A D A H L B ÄC K

VD/toimitusjohtaja, Jakobstads konsertsal Ab

CENTRIA

NOVIA

Centria i
Jakobstad

Centria
Pietarsaaressa

Att studera
på Novia

Opinnot
Novialla

Yrkeshögskolan Centria i Jakobstad
erbjuder studier inom företagsekonomi
på tre språk med den lokalt förankrade
näringslivsinriktningen internationell handel. Studierna genomförs flexibelt i flerform, dvs. som en kombination av näroch nätstudier samt projektarbeten t.ex.
vid sidan av arbetet.
Centrias nationellt topprankade forsknings- och utvecklingsverksamhet servar
det lokala näringslivet med tjänster, fortbildning och utvecklingsprojekt, utgående
från regionens behov.

Centria-ammattikorkeakoulun Pietarsaaren
yksikössä tarjoamme liiketalousalankoulutusta kolmella kielellä. Koulutuksen
painopistealue on paikalliselle elinkeinoelämälle tärkeä kansainvälinen kauppa.
Opinnot suoritetaan joustavasti monimuoto-opiskeluna, tarkoittaen sekä lähiettä verkko-opetusta ja projekti töitä, esim.
päivätyön ohessa.
Centrian ensiluokkainen tutkimus- ja
kehitystoiminta palvelee paikallista elinkeinoelämää palveluilla, täydennyskoulutuksilla ja kehityshankkeilla, alueen tarpeiden
mukaan.

Hos oss på Novia i Jakobstad får du verktyg för att på ett brett plan verka inom
kulturbranschen. Våra alumner hittas på
mångahanda håll i samhället – bl.a. på
scener, i gallerier, reklambyråer och inom
undervisning. Tack vare vårt forskningsoch utvecklingsområde ”Kultur och entreprenörskap” genomsyras utbildningarna
av ett starkt entreprenörskapstänk. Våra
studerande uppmuntras till att hitta sin
passion inom branschen och att skapa sig
ett fungerande yrkesliv.
På Yrkeshögskolan Novias utbildningar
i Jakobstad kan du studera på våra utbildningar i musik och scenkonst samt konst,
foto och design. Vi samarbetar både nationellt och internationellt med ett flertal
högskolor och andra samarbetsparter. En
examen från oss ger goda färdigheter till
fortsatta studier eller till att ta de första
stegen i den spännande och mångfacetterande kulturbranschen. Välkommen att
bekanta dig med vår verksamhet!

Novia amk:n Pietarsaaren yksikössä koulutamme monenlaisia osaajia kulttuurialalle. Alumnejamme löytyy monelta eri
taholta yhteiskunnassa ja he edustavat
uudenlaista kulttuurin ammattilaista. Kiitos
tutkimus- ja kehitystoimintamme aluetta
”Kulttuuri ja yrittäjyys”, opiskelijamme
saavat hyvät valmiudet yrittäjämäisiin toimintatapoihin, joita tarvitaan tänä päivänä
muuttuvalla kulttuurin alalla. Autamme
opiskelijoitamme löytämään oman alansa
ja luomaan itselleen toimivan työelämän.
Koulutamme opiskelijoita musiikin ja
esittävien taiteiden opinto-ohjelmassa
sekä kuvataiteessa, sisustus- sekä graafisessa suunnittelussa ja valokuvauksessa.
Laaja yhteistyö korkeakoulujen kanssa
niin Suomessa kuin ulkomaillakin tuovat
lisää inspiraatiota ja osaamista opiskelijoillemme. Tutkinnon jälkeen alumnit ovat
valmiit jatko-opintoihin tai ottamaan ensimmäiset askeleet alati muuttuvalla ja
kiinnostavalla kulttuurialalla.

K A J S A D A H L B ÄC K

enhetschef/yksikönjohtaja, YH Novia

WAVA-INSTITUTET/WAVA-OPISTO

YA!

Wava-institutet
Kreativ fritid!

Wava-opisto
Luovaa
vapaa-aikaa!

YA! Hitta din väg!

Jakobstadsnejdens musikinstitut byter
under våren namn till Wava institutet.
Namnbytet lyfter fram att institutet numera erbjuder barn och unga möjlighet
till långsiktig och målinriktad undervisning inte bara i musik och bildkonst, utan
också inom dans och teaterkonst. Även
ordkonsten finns med i verksamheten tack
vare ett EU-finansierat projekt och förhoppningen är att ordkonsten ska bli en
av institutets konstlinjer i framtiden.
Wava Stürmer, vars förnamn gett inspiration till valet av namn för Wava-institutet,
är en mångsysslare som utöver sitt författarskap skriver pjäser, sångtexter och
ägnat sig åt bildkonst. Även Wava-institutet
vill ge Jakobstadsnejdens barn och unga
en stark och mångsidig grund att stå på i
deras kreativa skapande så att de kan uttrycka sig genom flera olika konstformer.

Pietarsaaren seudun musiikkiopisto vaihtaa
kevään aikana nimensä Wava-opistoksi.
Nimenvaihdolla halutaan nostaa esille
että opisto nykyään tarjoaa lapsille ja
nuorille mahdollisuuden pitkäjänteiseen
ja tavoitteelliseen opetukseen ei ainoastaan musiikissa ja kuvataiteessa, vaan
myös tanssin ja teatteritaiteen saralla.
Mukana toiminnassa on EU:n rahoittama
sanataideprojekti josta toivon mukaan tulee
tulevaisuudessa yksi opiston taidelinjoista.
Wava Stürmer, jonka nimi on inspiroinut opiston uuden nimen Wava-opiston
valintaan, on monitioimija joka on toiminnut paitsi kirjailijana ja kuvataiteilijana
myös näytelmien ja laulutekstien kirjoittajana. Myös Wava-opisto haluaa antaa
Pietarsaaren seudun lapsille ja nuorille
monipuolisen jalustan ilmaistaakseen
itseään monien eri taidemuotojen kautta

”Wava är stark och egen, Wava är något
alldeles unikt. Wava är modig och räds
inte att testa nya uttryck för sin kreativitet. Wava har högt till tak och låga
trösklar. Wava går sin egen väg, men
finner styrka i mångfald och gemenskap. Wava är en våg som sköljer in;
självklar, oförutsägbar och nödvändig.
Wava är historisk, Wava händer nu, tillsammans tar vi Wava in i framtiden.”

”Wava on vahva ja uniikki. Wava on rohkea, eikä pelkää kokeilla uusia tapoja
ilmaista luovuuttaan. Wavassa katto on
korkealla ja kynnykset matalalla. Wava
kulkee omaa polkuaan, mutta löytää voimaa yhteisöstä ja sen monimuotoisuudesta. Wava on kuin aalto; itsestäänselvä,
arvaamaton ja tarpeellinen. Wava on historiallinen, Wava tapahtuu nyt ja yhdessä
viemme Wavan kohti tulevaisuutta.”

Det må vara klyschor att konst och musik
kan liknas vid labyrinter – utan början och
slut, full av nya vägar att upptäcka – eller
att beskriva musik som ett universellt
språk som inte behöver översättas. Men,
när man jobbar i Campus Allegro är det
just dessa klyschor som blir rätt tydliga!
För många studerande vid YA! musik
och visuell framställning är detta första
större steget att utveckla sitt konstnärliga utövande, detta görs i en unik miljö
där alla delar samma intresse för kultur
och uttryck. Här får man vara sig själv.
Upptäcka vem man är. Studieåren här är
en viktig tid i livet och att få utveckla sina
intressen kan vara avgörande oavsett vad
man kommer att göra senare.
Konsten och dess värld skapar naturliga ingångar och möjligheter till att uppmärksamma och diskutera viktiga frågor i
vårt samhälle. Som professor Jan Kenneth

M A R I A W E S T E R LU N D

Weckman uttrycker det; genom konsten
kan man kritiskt granska sin tid och sin
miljö, samhället, makten, de sociala processerna, såsom de bygger upp både personlighet och identitet, både hur vi uppfattar varandra och hur vi uppfattar oss
själva. Musiken i sin tur berikar oss som
individer, som grupp och ger inte minst
publiken stora upplevelser. Musik i olika
former bidrar både till mångfald och som
ett universellt språk till sammanhållning.
Med tanke på dessa klyschor tycker
jag det är fantastiskt att YA! utvidgat sin
verksamhet i Campus Allegro, att integrationsutbildning på både svenska och finska
samt VALMA (utbildning som handleder
för yrkesutbildning) flyttat in till detta
kulturkvarter – en fantastisk plattform
och miljö för integration samt språkutövande. Kultur är ju ett språk vi alla förstår och kan ta del av!
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18.3–12.4
Södra tvärgatan


15.4–28.4
Södra tvärgatan


Intacta

Process 1

Utställning
Novia, fotostuderande

Utställning
Novia, fotostuderande

3.4–30.4
Tobaksmagasinet


15.4–12.5
White Box


Utblick

Process 2

Examensutställning
Novia, fotostuderande

Exhibition
Novia, photo students

9.4 | 12.00-16.00
Rotundan


17.4 | 14.00
Schaumansalen/Schaumansali


Tietoturvatilaisuus
”Haavoittuvuuksia,
haittaohjelmia
ja tietomurtoja”
Pietarsaaressa

Exam Concert

Mukana F-Secure, Centria, Inteno
Netmedia ja Canorama

Conjunction

Filip Vikström
17.4–5.5
White Box

Fedor Chuppin. Exhibition

PROGRAM/OHJELMA

PROGRAM/OHJELMA

22–26.4
Larsmo, Pedersöre, Nykarleby


29.4 | 18.00
Kammarmusiksalen


3.5 | 14.00
Föreläsningssalen, visuella sidan, vån 3


Wava on Tour!

Puupuhaltajien
kevätkonsertti/
Träblåsarnas
vårkonsert

Artist Talk

Elever, Wava-instututet/
Opiskelijat, Wava-opisto
Skolkonserter/Koulukonsertit
26.4–12.5
Energiverket


Epilogue
Examensutställning, Novia, bildkonst
26.4 | 19.00
Schaumansalen/Schaumansali


Vårbarock/
Kevätbarokki
Jakobstads Sinfonietta/Pietarsaaren
sinfonietta, Kreeta-Maria Kentala
& Petteri Pitko
29.4 | 18.00
Schaumansalen/Schaumansali


Jousien
kevätkonsertti/
Stråkarnas
vårkonsert
Opiskelijat, Wava-opisto/
Elever, Wava-instututet

Opiskelijat, Wava-opisto/
Elever, Wava-instututet
29.4–10.5
Södra tvärgatan + White Box


Atefeh Majidi-Nezhad (IRN)
Gästkonstnär AiR Stundars.
Arr. KulturÖsterbotten / YA!
3.5 | 17.00
Jakobstad, centrum


Vårparad/
Kevätparaati

Utställning
Novia, fotostuderande

Småbarnspedagogiken staden
Jakobstad, Wava-institutets elever
samt Gislaved Westbo musikkår
med drillflickor

2.5 19.00
Schaumansalen/Schaumansali


3.5 | 18.00
Black Box


Novia Impro
ensemble

Sagobalettens
våruppvisning/
Satubaletin
kevätnäytös

Process 2

Studerande från Novias utbildning i musik
2.5 | 20.00
Black Sheep Pub & Terrace


Exam Concerts
Jonathan Bäckström & Robin Käldström

Sagobalettens dansare vid
Wava-institutet/
Satubaletin tanssijat, Wava-opisto

3.5 | Endast inbjudna skolor/Vain
kutsutuille kouluille
Schaumansalen/Schaumansali


Allegro Spring
Festival
Elever, Wava-instututet/
Opiskelijat, Wava-opisto
Skolkonserter/Koululaiskonsertit
3.5 | 17.00
Schaumansalen/Schaumansali


Samkonsert/
Yhteiskonsertti
Allegro Wind Band (elever och
studerande vid Wava-institutet,
YA, Novia samt amatörmusiker
från Jakobstadsnejden) håller
samkonsert med Gislaved Westbo
musikkår med drillflickor/
Allegro Wind Band (jossa soittaa
Wava-opiston, Ya:n, Novian oppilaita
ja opiskelijoita sekä harrastelijoita
Pietarsaaren seudulta) konsertoivat
yhdessä Gislaved Westbo musikkår
drillflickor:in kanssa

PROGRAM/OHJELMA

PROGRAM/OHJELMA

4.5 | 11–13.00
Campus Allegro


6.5 | 19.00
Black Box


7.5 | 20.00
Pub Friends


9.5 | 9–10.00
Centria, fjärde våningen/neljäs kerros


Prova på konst och
instrument vid
Wava-institutet/
Wava-opiston soitinja taidekokeilupäivä!

Cirkelträning –
Generalrepetition

Open Mic

Allegro Ink frukost/
Allegro Ink
aamiainen

Föreställning
Öppen generalrepetition av
Cirkelträning av Maria Kallio
Novia, Scenkonst

Wava-insitutet/opisto. Workshop
4.5.2019 15.30
Rotundan


Allegro Talks
Johanna Stenback, Moomin Characters
4.5–29.4
Vernissage 3.5 18.00
Tobaksmagasinet


12
YA! Bildartesan åk 3. Examensutställning
6.5 | 12.30
Schaumansalen/Schaumansali


Release YA!
musikalbum
Opposites
YA! Musik åk 3. Presentationer och
musikvideor

6.5 | 19.00
Schaumansalen/Schaumansali


Mixkonsert/
Mixkonsertti
Elever, Wava-institutet/
Opiskelijat, Wava-opisto

Låtskrivare från Novias utbildning
i musik
7.5–9.6
Musikcafé After Eight


Början/Alku
Utställning
Novia, fotostuderande
8.5 | 18.00
Innergården Campus Allegro


Spring YA!M
7.5 | 10.00
Black Box


Cirkelträning –
Generalrepetition
Föreställning
Öppen generalrepetition av
Cirkelträning av Maria Kallio
Novia, Scenkonst

YA! Musik. Bandkväll. Jam.

Europa dagen till ära, mingelfrukost
i arbetsgemenskapen Allegro Ink för
gamla, nya och nuvarande inkkare samt
samarbetspartners och andra nyfikna./
Eurooppa päivän kunniaksi seurusteluaamiainen työyhteisä Allegro Inkissä
uusille, vanhoille ja entisille inkkareille
sekä yhteistyöpartnereille ja muille
kiinnostuneille
Anmälan senast 7.5/
Ilmoittautuminen viimeistään 7.5.
daniela.martenson@centria.fi
10.5 | 18.00
Schaumansalen/Schaumansali


8.5 | 18.00–19.00
Träff utanför White Box i Campus


Samkonsert/
Yhteiskonsertti

Konsten i Campus
Allegro

Mellersta Österbottens konservatoriums
blåsorkester, Allegro Wind Band

Ingela Bobacka-Rak och Erica Sved
Konstvandring

PROGRAM/OHJELMA

10.5–24.5
10.5 16.00–18.00 Vernissage/avajaiset
Rosenlunds café/Rosenlundin kahvila


Växa/ Kasvu
Bildkonstlinjen Balatakos avslutande
vårutställning/Balatakon kevätnäyttely.
Bildkonststuderande/Kuvataideoppilaat
Wava-institutet/Wava-opisto & Malin
Simons
10.5 | 17.00
Rosenlunds café/Rosenlundin kahvila


Visor/Laulelmia
Wava Institutets sångare och
sånggrupper uppträder med visor/
Wava Opiston laulajat ja lauluryhmät
esittävät laulelmia
11.5 | 10.00
Black Box


Den flygande
Holländaren
Wava-opiston teatterilinjan oppilaita/
Elever från teaterlinjen vid Wava-institutet

PROGRAM/OHJELMA

11.5 | 10.45
Black Box


11.5 | 16.15
Black Box


11.5 | 19.00
Schaumansalen/Schaumansali


Vatsa kiemuralla
uutiset

Kappa

Liedafton/Lied-ilta

Wava-opiston teatterilinjan oppilaita/
Elever från teaterlinjen vid Wava-institutet

Kajsa Dahlbäck, sopran, Aira Maria
Lehtipuu, violin, Lauri Pulakka, cello,
Aapo Häkkinen, fortepiano

Wava-opiston teatterilinjan oppilaita/
Elever från teaterlinjen vid Wava-institutet
11.5 | 11.30
Black Box


11.5 | 17.30
Black Box


Nytt från Jakobstad

Sadako och de tusen
papperstranorna

Wava-opiston teatterilinjan oppilaita/
Elever från teaterlinjen vid Wava-institutet

Wava-opiston teatterilinjan oppilaita/
Elever från teaterlinjen vid Wava-institutet

11.5 | 14.45
Black Box


11.5 | 18.15
Black Box


Breinstein

Uttdrag från ”Pictures
– på vårt sätt”

Teaterbusarna från Nedervetil
11.5 | 15.30
Black Box


Olympiaden
Elever från teaterlinjen vid Wava-institutet/
Wava-opiston teatteriopiskelijat

Wava-opiston teatterilinjan oppilaita/
Elever från teaterlinjen vid Wava-institutet
11.5 | 18.15
Aulan


Allegro Talks
Artist talk med musikerna på kvällens
konsert/Artistitapaaminen illan konsertin
muusikoiden kanssa

12.5 | 12.00
Mässplan/Messukänttä


CricketMania
Students from Centria UAS Cricket
match between Kokkola and Pietarsaari,
also a demonstration and a chance to
try for those interested (this around
15 o’clock)
13.5 | 13-22
Schaumansalen/Schaumansali


Novia Guitar Day
Studerande från Novias utbildning i
musik konsert

PROGRAM/OHJELMA

PROGRAM/OHJELMA

13.5 | 18.00
Kammarmusiksalen


15.5 | 18–20.00
White Box


Viulistien
kevätsoittajaiset/
Violinisternas
vårspel

Open Box

Elever, Wava-instututet/
Opiskelijat, Wava-opisto
13.5–26.5
White Box


Creative Space Lab
Workshop and exhibition
14.5 | 19.00
Kammarmusiksalen


Poetry, art music, video and a lot more.
Open Box is an evening where anyone
can show their creative endeavours or
just hang out to be inspired.
15.5 | 19.00
Black Box


Kompositionskonsert/
Sävellyskonsertti
Elever, Wava-instututet/
Opiskelijat, Wava-opisto
15.5 | 19.00
Schaumansalen/Schaumansali


Mixkonsertti/
Mixkonsert

Notio In Concert

Elever, Wava-instututet/
Opiskelijat, Wava-opisto

Studerande från Novias utbildning i musik.
Arrangering och kompositionskonsert

14.5–15.5
Södra tvärgatan


15.5 | 20.30
Schaumansalen/Schaumansali


What We Do

A Tribute to the
Music Of Motown

Poster presentation av visuellt
entreprenörskap.
Novia, utbildningen i konst, foto och design

Studerande från Novias utbildning i musik

16.5 | 19.00
Musikcafé After Eight


Singer-songwriter
night
Wava-institutets sångare uppträder med
egna sånger och akustiska covers/
Wava-opiston laulajat esittävät omia
kappaleita ja aksutisia covereita
16.5 | 21.00
Black Scheep Pub & Terrace


Novia Groove Night/
YA! Latin Night
Studerande från Novia och YAs
utbildningar i musik. Konsert
17.5–20.5 | hela dagarna
Östra långgatan, Campus Allegro


20.5 | 18.00
Schaumansalen/Schaumansali


A Minor Discharge
Emma Strömbäck – cello & Juho
Alakärppä – piano. Konsert
21.5 | 13.00-20.30
Campus Allegro


Future19
Concordia, Centria, Novia, Viexpo och
Österbottens handelskammare
21.5 | 18.30
Schaumansalen/Schaumansali


Läsårets avslutning/
Lukuvuoden
päätöstilaisuus

Utställning av
produktfotografi

Elever, Wava-instututet/
Opiskelijat, Wava-opisto

Novia, fotografstuderande

22.5 | 18.00
Campus Allegro


17.5–24.5
Balkongen, vån. 3. Visuella avdelningen


Produktdesign
Utställning
Novia, inredningsdesign

Publikationen
”Galleri Gro 5 år”
release/Seminarium
Konstverket rf/Novia

PROGRAM/OHJELMA

22.5 | 18.30
Musikhuset, kammarmusiksalen


26.5 | 15.00
Schaumansalen/Schaumansali


Wava institutets
sångare uppträder/
Wava opiston laulajat
esiintyvät

Tanssin Kevätnäytös/
Dansens
Våruppvisning

22.5 | 19.00
Schaumansalen/Schaumansali


Exam Concert
David Hellman

Wava-opiston balettiryhmät esiintyvät
tanssipedagogi Raija Ilon johdolla/
Wava-institutets balettgrupper uppträder
under Raija Ilos ledning
9.6 | 15.00
Schaumansalen/Schaumansali


Mästarkurskonsert
24.5 | 19.00
25–26.5 | 12–20.00
Energiverket


Flourish
Event/Performance/Utställning
Oscar Hagen m.fl.

Dame Emma Kirkby och studerande
konsert
7–9.6
Schaumansalen/Schaumansali


Dame Emma Kirkby
mästarkurs i
barockmusik
Studerande från Novia och Centria
mästarkurs
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