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Eri puolilla keskustaa!
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Vapaa pääsy!

aurinkomäki
klo 10, Päistikka lastenorkesteri
Päistikka on metsän olentojen orkesteri, joka tuo yhteen M.A. Muurahaisen,
Kärpäsen, Mustikan, Käpylehmän sekä Torvisienen. Yhtyeen kappaleet taipuvat
keikoilla monimuotoiseksi teatraaliseksi kokonaisuudeksi, johon yleisökin saa
osallistua. Päistikan musiikki liikkuu rockin, funkin ja jazzin kautta aina discon
tanssittavaan tykytykseen.
klo 10:30, Kalle Tahkolahti – taikaesitys
Koko perheen taikaesitys, jossa taikuri hämmästyttää upeilla tempuillaan.
Kalle Tahkolahden taiat eivät jätä ketään totiseksi!
klo 12, Keravan päivän pääjuhla
Keravan päivän pääjuhlassa kuullaan Keravan ääniä –sävellyksen nauhoitettu
esitys, jonka on säveltänyt Riikka Talvitie. Keravan päivän juhlapuheen pitää
Keski-Uusimaan päätoimittaja Joonas Romppanen. Perinteiseen tapaan tilaisuudessa kuullaan tervehdyssanat, paljastetaan tähtilaatta ja nimetään Vuoden
keravalainen.
klo 13:30, Samae Koskinen
Samae Koskinen on lyhyessä ajassa nostettu suurten suomalaisten tekstittäjien
joukkoon. Viimeisimmät singlet, kesähitti ”Aurinko, ystävä ja kaljaa” ja lämminhenkinen ”Hillitön elämä” ovat soineet radioissa taukoamatta. Nyt hän saapuu
vieraaksemme Keravan päivään.
klo 15, Los Salsanismo
Los Salsanismo on afro-kuubalaista musiikkia soittava orkesteri. Bändi soittaa
salsaa, bachataa, timbaa ja reggaetonia selkeän tuoreella pohjoismaisella twistillä. Yhtyeen musiikillisena johtajana toimii kuubalainen laulaja ja muusikko
Pablo Contino. Yhdessä kahden suomalaisnaisvokalistin kanssa yhtye laittaa
juhlat alkamaan missä ja milloinka vaan – todellisella Kuubalaisella tyylillä.
* Hyvin sateisena päivänä Aurinkomäen tapahtumat siirtyvät Keuda-talon Kerava-saliin

aurinkomäen jatkot
klo 17, Trombi plays Hurriganes
Trombi plays Hurriganes lupaa samaa draivia ja soundia kuin esikuvansa aikoinaan! Kaikkien tuntemus Hurriganesiin on enemmän kuin selkärangassa. Bändin
kitaristina toimii Keravalla oppinsa saanut Arttu Kyllästinen, jonka soittotyyliä
on verrattu usein Albert Järviseen. Bändissä soittavat myös ovat Ari Kyllästinen
sekä Jukka Maristo.
klo 18, Arpia
Vuoden 2010 alussa itsensä löytänyt keravalainen Arpia tarjoilee täyslaidallisen
suomenkielistä PopRock-ilotulitusta. Yhtye tarjoilee suuria ja kauniita rock-biisejä omintakeisen rouhealla soundilla. Arpialla on intoa ja energiaa kuin pyörremyrskyllä, jota nyt voi todistaa myös bändin kotikaupungissa!

kävelykatu
klo 10-15
Keravalaiset järjestöt, yhdistykset ja yritykset esittäytyvät. Tervetuloa kojuille
tutustumaan eri toimijoihin! Keravan kaupungin teltta päivystää koko tapahtuman ajan. Pyöräytä onnenpyörää ja voita Kerava-aiheisia palkintoja. Keravan
Opisto infoaa syksyn tulevista kursseista. Tule tutustumaan nopean vaikuttamisen ja osallistamisen työvälineen Democratizeen. Pop up-hammashoitolassa
lapset voivat harjoitella hampaiden tarkastusta ja hoitoa: tuo oma pehmolelusi
hammastarkastukseen! Lapset voivat myös osallistua kilpailuun, jossa palkintona on lasten sähköhammasharja.
klo 10-12, Tapaamispaikka samanikäisille
Kauppakaari 11 ja 8 välisellä virkistyspaikalla (Kaupungintalon ja Kelloliike Soikkelin välinen alue). Tule tapaamaan keravalaisia kuin sinä itse! Tapaamispaikalla voit keskustella ikätovereidesi kanssa vaikkapa Keravasta ja menneisyyden
muistoista, elämästä tai ihan vaan treffata saman ikäisen keravalaisen.
Tapaamisajat:
klo 10, vuonna 1940, klo 10:30, vuonna 1950, klo 11, vuonna 1960 syntyneille
klo 10-14, Taidetapahtuma - esityksellinen teos
Keravan Opiston aikuisten taiteen perusopetuksen 3. vuorikurssin taidetapahtuma. Opiskelijoiden esityksellinen teos liikkuu eri puolella kaupungin keskustaa. Teoksen ohjaa taiteilija Juha Valkeapää, ja se on osa opiskelijoiden Tila, ympäristö ja performanssi –opintoja.

PUUVALONAUKIOn taideportaat
klo 10:30
Keravan kansantanssijat esittävät perinteikkäitä ja vauhdikkaita kansantansseja.
klo 11 ja klo 13
Tanssiorkesteri Capri tahdittaa katutansseja. Nyt voimme kaikki pistää jalalla
koreasti keskellä Keravaa!

sampolan aukio
Kerava-päivä helluntaiseurakunnalla (Kuparisepänkatu 6) ja Sampolan aukiolla.
klo 10-16, Avoimet ovet
Kahvila, pomppulinna, poniratsastusta, lettua ja makkaraa, verenpaineen mittausta, polkupyöräilyneuvontaa, Pastori tavattavissa.
klo 11, hartaus / klo 12, muskari / klo 13, kauneimmat hengelliset yhteislaulut / klo 14, hartaus / klo 15, muskari
Maksuton ja kaikille avoin. Tervetuloa!

HALLINTOPUISTO
Prisman edustalla oleva nurmialue.
klo 11-12, Keppihevoskilpailut
Kalevan koulun 5B-luokka järjestää Keravan mainiot keppihevoskilpailut! Kisaa
käydään kolmessa eri haastavuusluokassa: taaperot, kepparikokeilijat ja kokeneet harrastajat.
Osallistumismaksu 2e/lapsi. Kaikki osallistujat palkitaan ja kisan voittajille luvassa ruusukkeet! Kepparikilpailun yhteydessä myös kesäkahvila.
Tule mukaan oman kepparisi kanssa tai lainaa paikan päältä oma ratsu! Kisan ja
kesäkahvilan tuotoilla tuetaan 5B-luokan leirikoulumatkaa. Kisaan voi ilmoittautua paikan päällä tapahtumapäivän aamuna kello 10 alkaen. Tervetuloa!

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTO
Paasikivenkatu 12 / Avoinna klo 10-16
klo 11:30 ja klo 13:30, Sari Aalto
Vatsastapuhuja Sari Aalto valloittaa kaikenikäiset katsojat hulvattoman räiskyvillä esityksillään! Lavalla pistävät parastaan joukko televisiosta ja Youtubesta
tuttuja nukkehahmoja, kuten Simpanssi-Anssi, Oskari olematon tai svengaava
Lulu-strutsi. Esitykset kestävät n. 25 min. ja niiden jälkeen Sari jakaa fanikortteja ja ottaa mielellään kaverikuvia yleisön kanssa.
klo 10-13, Glittermeikkausta
Glitternistit loihtivat halukkaille lapsille ja aikuisille upeita glittermeikkejä
kirjaston aulassa.
klo 14, Pena-Klubilla Amadeus Lundberg
Saksofonisti Pentti Lahden vieraaksi Keravan kaupunginkirjaston Pena-Klubille saapuu laulajahurmuri Amadeus Lundberg. Amadeus Lundberg, laulu; Pentti
Lahti, saksofonit; Markku Kanerva, kitara; Antti Ikola, koskettimet; Anssi Växby,
basso. Esitys on Pentinkulma-salissa.
Taideseinän näyttely
Keravan Opiston Turhasta taidetta –näyttely. Hylätyt, käytetyt ja kierrätetyt
tavarat saavat uuden elämän. Näyttely on saanut innoituksensa opiskelijoiden
Ekologia ja kierrätys opinnoista.

PAASIKIVENAUKIO
klo 10, Aisha -tanssiryhmä esiintyy
Ryhmään kuuluu itämaisen tanssin kokeneita harrastajia Keski-Uudeltamaalta.
klo 11:30, Keravan kansantanssijat pistävät jalalla koreasti
klo 13, Aisha -tanssiryhmä
klo 13-16, Keravan päivän kesäkirppis

HYYPPÄRÄ – VEKARATEATTERI
Kalevankatu 1
Vekarateatterin esitystaidetarha
Keskuskoulun koripallokentällä tarhataan erityisiä ihmisryhmiä.
Ruokinta-aika tasatunnein klo 10-13. Paikalla oleva esitystaidetarhanhoitaja
kertoo kunkin ryhmän elintavoista ja tottumuksista sekä tulevaisuudennäkymistä muuttuvassa maailmassa.
Keravan lukion, Keuda-talon ja Keskuskoulun väliin jäävässä pienessä, kevyenliikenteenväylän rajaamassa puistikossa tarhataan Vekarateatterin miimikkoja. Erityinen kokemus on nähdä lähes luonnonvaraisten miimikkojen kuljetus
Kulttuurikeskus Hyyppärästä laitumelleen joka tasapuolitunti klo 10:30-12:30.
Paimenena toimii erityisesti alalle kouluttautunut ammattilainen. Miimikkoa ei
suositella kotieläimeksi.
Esitystaidekioski
Kulttuurikeskus Hyyppärässä toimii esitystaidekioski, josta voi pikkurahalla
ostaa itselleen räätälöidyn taideteon, sekä kahvila, josta voi kahvilatuotteiden
lisäksi ostaa myös kesäteatterilippuja Keravan kartanon kesäteatteriin.

HEIKKILÄN KOTISEUTUMUSEO
Museopolku 1 / Avoinna klo 10-15
klo 11, Punahilkka -laulunäytelmä
Tiia Pelkonen, Johanna Pahtela ja Stefanie Tuurna
klo 12, Kesäisiä säveliä yhdessä laulaen
klo 12:30, Keravan kansantanssijat
klo 11, Kansallispukuilmiö -musiikkinäytelmä
Johanna Pahtelan ohjaama tarina kansallispukujen synnystä, Soivat Musikantit.
Lisäksi museossa valokuvaaja tallentaa kansallispukuja, on videopostikortti pukeutumisperinteestä ja Heikkilä-nukkekoti lapsille.

TAIDE- JA MUSEOKESKUS SINKKA
Kultasepänkatu 2 / Avoinna klo 11-17 / www.sinkka.fi
ORNO – Valo ja Muoto -näyttely
Näyttelyssä varttiopastuksia. Kävijöiden kesken arvotaan 2 kpl Orno –
valaisinmuotoilua -kirjaa. Keravan päivänä saa Orno – valaisinmuotoilua
-kirjasta 10% alennuksen.

KERAVAN KARTANO
Kivisillantie 12
Keravan kartanon kesäkahvilalta Keravan päivän kunniaksi 100 ensimmäiselle
kahvi tai tee ilmaiseksi. Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen kartanon meininkiin ja ihastuttaviin eläinasukkeihimme.
klo 13:30-15:30, Mennään metsään – seikkailupolku
Seikkailupolku ”Mennään metsään” johdattaa kulkijat toiminnalliselle retkelle
lähiluonnon ihmeiden ääreen Keravan kartanon maastossa. Osallistujat pääsevät tutustumaan metsän asukkaisiin, ratkomaan visaisia arvoituksia sekä suorittamaan liikunnallisia satutehtäviä. Helppo reitti on soveltuva koko perheelle,
myös lastenvaunuilla kulkemiseen. Lähtöpiste Keravan kartanon pihalla.

GALLERIA ALLI
Paasikivenkatu 9
klo 10-16, KEMO -ryhmän näyttely
klo 12 ja 14, Keravan rummut
Keijo Puumalaisen johdolla esiintyy, joko sisällä tai ulkona, säästä riippuen.
Pihalla on taidemyyntiä KuumArtilaisilta ja Käsintaitajat myyvät tuotteitaan
sekä Tallissa että pihalla.

MAAUIMALA
Tuusulantie 45 / Avoinna klo 10-19
Sisäänpääsy päättyy klo 18
Maauimalaan pääsee polskimaan Keravan päivänä 1 euron maksulla!
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