Yleisöluistelu
Su 4.3. ja su 11.3. klo 11.30–12.30
Luode Areena, Rehnströminkatu 10
Tule luistelemaan koko perheen voimin.
Vapaa pääsy!
Järj. Varkauden kaupunki

Ruokahukka ruotuun -paja
Ke-pe 7.–9.3. klo 10.00–14.00 nonstop
Kaupunginkirjaston kirjastosali, Osmajoentie 1
Miltä käytännössä näyttää vuosittain tuottamamme ruokahävikin määrä? Kuinka voin omalla toiminnallani vaikuttaa
ruokahävikkiin ja millaisia vaikutuksia sillä on ympäristöömme.
Tule värittämään oma ruokahukkasi ja osallistumaan ruokahukka-tietovisaan. Ruokahävikki-näyttely esillä kirjaston
aukioloaikoina. Vapaa pääsy!
Järj. Maa- ja kotitalousnaiset

Vauvojen Värikylpy
Teatteri Hevosenkenkä:
Mimmi Lehmä ja Varis
Pe 9.3. esitykset klo 10.00 ja 14.00
Kaupunginkirjaston auditorio, Osmajoentie 1
Elämäniloinen Mimmi Lehmä kaipaa väriä elämäänsä.
Mimmi on rohkea voittajaluonne, joka heittäytyy villinä
elämänvirtaan. Mimmi tapaa pelokkaan Variksen, josta
monenmoisten kommellusten jälkeen tulee tosi ystävä.
Ystävyys on jokaiselle meistä tärkeää. Suositusta lastenkirjasta tehdyssä vuorovaikutteisessa esityksessä pohditaan
ja pallotellaan lapsiyleisön kanssa ystävyyden eri puolia.
On ihanaa välittää toisesta ja, että joku välittää sinusta.
Sopii kaikenikäisille jo 3-vuotiaasta lähtien. Rooleissa
Krista Putkonen-Örn ja Antero Nieminen sekä nuket.
Kesto noin 45 min.
LIPUT: 5 €
Liput myynnissä Varkauden kaupunginkirjaston
lastenosastolla.
Järj. Vekara-Varkaus ja kaupunginkirjasto

LISÄTIETOJA:
Vekara-Varkauden Festivaalitoimisto,
p. +358 40 575 0536, vekara@varkaus.fi
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ke 7.3. klo 10.00 Taaperot (13–24 kk)
klo 13.00 Vauvat (6–12 kk)
Kaupunginkirjaston kokoussali, pohjakerros, Osmajoentie 1
Työpajassa sukelletaan tutkimaan värejä ja materiaaleja
kaikilla aisteilla edeten erilaisten materiaalien, värien ja valon
tutkimisesta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen.
Ohjaajana värikylpyohjaaja ja taidekasvattaja Maria Poikonen
(FM) Taidepiilo-yhdistyksestä. Kesto n. 60 min, pajaan mahtuu
10 vauvaa/taaperoa vanhempineen. Turvallisuus on tärkeä
osa värikylpyä, lisätiedot Talvi-Vekaran nettiohjelmasta.
LIPUT: 8 €/lapsi vanhempineen
LIPUNMYYNTI: Varkauden kaupunginkirjaston lastenosasto
ke 7.3. klo 9.30 alkaen. Muista perua paikkasi esteen
sattuessa heti, paikkoja rajoitettu määrä!
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN: vekara@varkaus.fi tai puh.
044 075 2300 (ma-pe klo 8.00–16.00), ilmoita lapsen nimi ja
ikä, vanhemman nimi, puhelin ja sähköposti sekä ryhmä.
Järj. Vekara-Varkaus

Lasten Klubi
Ke 7.3. klo 18.00
Varkauden Teatterin aula, Laivalinnankatu 29
Veikeä musiikkipitoinen ilta, jossa keskiössä ovat lasten jutut.
Isäntänä toimii teatterinjohtaja Kari Suhonen. Kesto noin
2 tuntia. Ikäsuositus 3–10-vuotiaille perheineen. Teatterikerhon kahvila on avoinna Klubin ajan, pöytävaraukset
puh. 044 364 8831.
LIPUT: 2 €/hlö + 1,5 € vaatesäilytysmaksu. Vain käteismaksu.
MYYNTI: Ovimyynti avautuu 1 tunti ennen klubin alkua.
LISÄTIETOJA: Teatterin lippumyymälä, puh. 044 364 8830,
myynti@varkaudenteatteri.fi. (Lippumyymälä on suljettu
Talvi-Vekara viikolla.)
Järj. Varkauden Teatteri, www.varkaudenteatteri.fi

Nukketeatterin lumoa: Adalmiinan helmi
To 8.3. klo 10.00
Taidekeskus Väinölä, Ahlströminkatu 8–10
Zacharias Topeliuksen (1818–1898) syntymästä tuli 14.1.
kuluneeksi 200 vuotta ja hänen sadut ovat ehkä vanhimpia
suomalaisia taidesatuja. Tunnetuimpia saduista on
Adalmiinan helmi, satu prinsessasta, jolla on yllin kyllin
kaikkea. Kaiken yltäkylläisyyden, viisauden ja kauneuden
keskellä Adalmiina tuntee itsensä lohduttoman yksinäiseksi
ja karkaa kotoa. Mitä sitten tapahtuu…? Vastaus löytyy
Nukketeatterin lumoa -esityksessä, joka tuo Topeliuksen
tarinan tähän päivään nukketeatterin keinoin. Adalmiinan
helmen on tähän päivään sovittanut, teatterinuket ja
lavastuksen tehnyt sekä esittää nukketeatteritaidekasvattaja
Marja-Muusa Hämäläinen. Kesto n. 30 min. Vapaa pääsy!
Järj. Marja-Muusa Hämäläinen ja Taidekeskus Väinölä

VarTa Salibandyn touhuhetki
To 8.3. klo 10.00–12.00 nonstop
Liikuntatalo, Järvelänkatu 12
Esi- ja alakouluikäisille lapsille ja vanhemmille tarjolla
vapaasti suoritettavia lajiaiheisia tehtävärasteja.
Lisäksi pelikaukalo, missä lapset ja vanhemmat pääsevät
mittailemaan taitojaan. Mukaan tarvitset sisäpelikengät,
mailan ja suojalasit (jos löytyy), lainavarusteita myös
paikan päällä. Esikouluikäiset vain vanhemman seurassa.
Vapaa pääsy!
LISÄTIEDOT: Puh. 044 352 0102
Järj. Varkauden Tarmo Salibandy

Nukkesairaala
To 8.3. klo 10.00–14.00 nonstop
Kirjasto 2. krs. Hyvinvointi Ankkuri, Osmajoentie 1
Nukkesairaalassa hoidetaan ja hoivataan rakkaita nukkeja
ja nalleja yhdessä hoitajan kanssa. Samalla opetellaan
ensiavullisia taitoja. Voit ottaa mukaan oman nuken tai
nallen jos haluat. Vapaa pääsy!
Järj. Punaisen Ristin Varkauden osasto

Tarkat ohjelmatiedot www.vekara-varkaus.fi

Lumenveiston työpaja
Kädentaitojen kerhot
Hiihtomaja Honkapirtti
Avoinna joka päivä 3.–11.3. klo 10.00–16.00
Peräahontie 10, 78210 Varkaus
Varkauden Ladun hiihtomaja Honkapirtti on avoinna
ja kahvila palvelee talvilomaviikolla.
Järj. Varkauden Latu

Huurteinen kirjastosuunnistus
Kirjaston aukioloaikoina: Ma-to 5.–8.3. klo 10.00–19.00,
pe 9.3. klo 10.00–17.00 ja la 10.3. klo 10.00–15.00 nonstop
Kaupunginkirjasto lastenosasto, Osmajoentie 1
Hae vihjekartta lastenosastolta ja etsi Frozen-kirjojen hahmot
Anna, Elsa ja kumppanit kirjastosta, samalla osallistut kirjapalkinnon arvontaan. Ikäsuositus 3–10 vuotta. Vapaa pääsy!
Järj. Kirjaston lasten- ja nuortenosasto

Hauskaa hevostelua
Ma 5.3. klo 11.00–15.00 nonstop
Leko-Talli, Kopolanniementie 79
Leko-Talli kutsuu koko perheen tutustumaan tallin arkeen.
Tarjolla poniajelua, talutusratsastusta ja makkaranpaistoa
nuotiolla. Tallilla voi kokeilla ponin hoitoa ja tutustua
hevosten tallikoteihin. Tallin väki kertoo hevosista ja
hauskoista sattumista niiden kanssa. Ota mukaan omat
makkarat ja eväät.
LIPUT: 2 €/hlö ratsastus tai ajelu, muutoin vapaa pääsy!
Järj. Leko-Talli

Värituulia talven valkeuteen
–askartelutyöpaja
Ma 5.3. klo 12.00–15.00
Keskuskonttori, Kassa-huone, Taipaleentie 15
Tehdään yhdessä Tyyskän Koskipuistosta Tuulikellopuisto!
Värikkäät tuulikellot heiluvat tuulessa ja tuovat väriä talven
valkeuteen. Nämä kellot ilahduttavat värillään, mutta ovat
aivan hiljaisia ja antavat näin puuston linnuille rauhan ja
mahdollisuuden järjestää omat konsertit. Mukaan iloinen
mieli ja askarteluvaatteet. Tarjoamme kyytipojaksi mehua
ja keksejä. Vapaa pääsy!
Järj. Keski-Savon Yrittäjänaiset ry

Kaupunginkirjasto, nuorisopalvelujen kädentaidon tila
Osmajoentie 1 (käynti Vattuvuorenkadun puolelta)
Ma 5.3. klo 12.00–15.00 nonstop
Pajassa tehdään kierrätysmateriaaleista erilaisia soittimia.
Alle kouluikäiset vain vanhemman seurassa.
Ti 6.3. klo 12.00–14.00 nonstop
Korupajassa tehdään nahkasta hapsukoru ja punomalla
rannekoruja. Alle kouluikäiset vain vanhemman seurassa.
To 8.3. klo 12.00–14.00 nonstop
Pehmopajassa tehdään kierrätyskankaista erilaisia pieniä
pehmoleluja käsin tai koneella ommellen. Ompelutaitoisille!
Vapaa pääsy!
LISÄTIETOJA: Nuorisonohjaaja Senja Nevaharju,
								 puh. 0400 127 352
Järj. Varkauden kaupungin nuorisopalvelut

Varkaus Ski Center
Ma 5.3., ti 6.3., to 8.3. ja pe 9.3. klo 12.00–18.00
La-su 10.–11.3. klo 11.00–17.00
Ke 7.3. klo 12.00–22.00 Yömäki ja monodisco
		
											 yhteistyössä nuorisotoimen kanssa
Varkaus Ski Centerin eli Vatuskin laskettelurinteet ja pulkkamäki avoinna talvilomaviikolla joka päivä. Pakkasraja on
–20°C, ilmoitus tulee Facebookiin, jos rinteet joudutaan
sulkemaan.
LIPUT: Normaalit lippu- ja vuokraushinnat
LISÄTIETOJA: varkausskicenter.fi
								 ja facebook/Varkaus-Ski-Center

Klovni Elviira ja Mukulele -konsertti
Ti 6.3. klo 10.00
Kaupunginkirjaston auditorio, Osmajoentie 1
Klovni Elviira ja Mukulele esittävät lastenmusiikkia ukuleleja havaijimausteilla. Lauluissa seikkailevat niin leppäkertut
kuin leijonat, välillä lötköttäen ja välillä villisti pomppien.
Yhteisleikiltä ei voi välttyä, kun svengaava soitto puraisee
sinua rytmivarpaasta. Kesto 45 min. Vapaa pääsy lipulla!
Hae vapaalippusi kaupunginkirjaston lastenosastolta.
Järj. Lastenkulttuurikeskus Verso ja kaupunginkirjasto

Ti-to 6.–8.3. klo 10.00–14.00 nonstop
Kaupunginkirjaston sisäpiha
Tule veistämään lumesta erilaisia satuhahmoja. Varustaudu
lämpimillä vaatteilla sään mukaan. Lumenveistoon tarvittavat
välineet löytyvät paikan päältä. Vapaa pääsy!
LISÄTIETOJA: Marika Walldén, puh. 050 357 1705
Järj. Lumihukat ry

Taitotyöpajat
Taitoshop, Kauppakatu 17
Ti 6.3. klo 11.00–16.00 nonstop
Tiistain taitopajassa tupsupuput pomppii.
Ke 7.3. klo 11.00–16.00 nonstop
Keskiviikon vuorostaan huhuilevat huopapöllöt.
To 8.3. klo 11.00–16.00 nonstop
Torstaina tehdään kujeilevia kierrätyskettuja.
LIPUT: 3 €/työpaja
Järj. Taito Shop Varkaus

Peuhauinnit – Loiskis ja polskis!
Ti-to 6.–8.3. klo 12.00–14.00 nonstop
Uimahalli Ilopisara, Ahlströminkatu 11
Ilopisarassa vesipeuhataan jälleen. Vesilelut, lautat ja
kelluntavälineet ovat vapaassa käytössä vesipeuhojen aikana.
LIPUT: Normaali uintimaksu
Järj. Varkauden kaupungin liikuntapalvelut ja Uimahalli Ilopisara

Talvinen konsertti lapsille
Ke 7.3. klo 10.30
Varkauden Pääkirkko, Savontie 1
Pääkirkon urut soivat lapsille tuttuja sävelmiä pienessä
talvikonsertissa. Konsertin toteuttavat kanttorit Taija Korri
ja Eveliina Modinos. Vapaa pääsy!
Järj. Varkauden ev.lut.seurakunta

Lasten leffat
Elokuvateatteri Maxim, Kauppakatu 27

Coco (K7/4)

Ke 7.3. klo 13.00, huom! 3D
LIPUT: 10 €
To 8.3. klo 13.00 2D
LIPUT: 8 €
Musiikki on ollut Miguelin suvussa kiellettyä jo monen
sukupolven ajan, mutta silti poika unelmoi taidokkaan
muusikon urasta. Salaperäisen tapahtumaketjun jälkeen
Miguel tahtoo todistaa kaikille kykynsä näyttävässä ja
värikkäässä Kuolleiden valtakunnassa. Matkalla hän tapaa
vastustamattoman veijarin nimeltä Hector, ja yhdessä
he lähtevät huikeaan seikkailuun selvittämään todellista
tarinaa Miguelin suvusta.

Supermarsu (S)

Ke 7.3. klo 13.15
To 8.3. klo 13.15
LIPUT: 8 €
Supermarsu kertoo alakouluikäisestä Emiliasta, joka
huomaa omaavansa lemmikkimarsunsa pureman jälkeen
salaisia supervoimia. Supervoimille tulee käyttöä, kun
Supermarsua pyydetään auttamaan silakoita ja pelastamaan
saastunut Itämeri. Lisäksi Emilia ratkoo parhaan ystävänsä
Simon koulukiusaamisasiaa. Haastavissa tehtävissään
Emilia saa apua kokeneelta ja viisaalta jättiläismarsulta.

Suuri pähkinäryöstö 2 (K7/4)

Ke 7.3. klo 13.30
To 8.3. klo 13.30
LIPUT: 8 €
Kärtsy-orava ja hänen eläinystävänsä saavat selville, että
pormestari uhkaa tuhota heidän kotipuistonsa rakentamalla
sen paikalle huvipuiston. Puiston pelastamiseksi Kärtsy,
Anni, Buddy ja muut eläimet ryhtyvät taisteluun pormestaria
vastaan. Puolelleen he saavat söpöltä ja viattomalta
näyttävän hiiren Mr. Fengin, jolla on kuitenkin kung fu
-mestarin taidot.

