
Veijo Meri kirjoitti vuonna 1973 teoksen Aleksis Stenvallin elämä ja 
seuraavana vuonna siihen pohjautuvan näytelmän Aleksis Kivi. 

Kivi-juhlien kesän 2013 tuotanto on teatteria, jossa musiikilla on 
dramaturgisesti keskeinen rooli. Luvassa on täysiveristä 

näyttämötaidetta, vaikuttavaa kuoromusiikkia ja Kiven runoihin 
sävellettyjä kantaesityksiä viisihenkisen orkesterin säestämänä. 

Varsinaisia laulutekstejä Veijo Meri ei ole näytelmäänsä kirjoittanut, 
mutta mikäpä olisikaan sopivampaa kuin antaa Aleksis Kivestä 

kertovan näytelmän laulutekstien virrata kirjailijan itsensä kynästä! 

Esityksiä voit seurata katetusta katsomosta Kiven lapsuuden 
autenttisilla leikkipaikoilla Taaborinvuorella. Paikassa, missä historia ja 
näytelmä kohtaavat omalla ainutkertaisella ja alkuvoimaisella tavalla.

Esitykset kesällä 2013:
ti 11.6. klo 18 ti 20.8. klo 18

ke 12.6. klo 18 ke 21.8. klo 18

to 13.6. klo 18 to 22.8. klo 18

la 15.6. klo 15 la 24.8. klo 15

su 16.6. klo 15 su 25.8. klo 15

ti 18.6. klo 18 ti 27.8. klo 18
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KUTSU JÄSENILLE
Nurmijärven Kivi-juhlat ry:n sääntömääräinen kevätkokous
järjestetään torstaina 25.04.2013 klo 19 Lukkarin koululla
(kuvaamataidon luokka, keltainen siipi) osoitteessa Punamullantie
18, 01900 Nurmijärvi. Tervetuloa!

LIITY JÄSENEKSI
Vuonna 2013 jäsenmaksut ovat: vuosijäsen 15 € / ainaisjäsen 100 €
Katso ajankohtaiset jäsenedut ja liity jäseneksi uusituilla
nettisivuillamme osoitteessa:

www.kivijuhlat.fi 



Mikä on Nurmijärven Kivi-juhlat ry.?

Nurmijärven Kivi-juhlat ry. On 
yhdistys, jonka tarkoituksena on 
Aleksis Kiven perinteen 
vaaliminen ja Kiven tuotannon, 
elämän sekä aikakauden 
tunnetuksi tekeminen taiteen eri 
ilmaisukeinoin järjestämällä Kivi-
juhlia sekä muita Kiveä ja Kiven 
tuotantoa tunnetuksi tekeviä 
tilaisuuksia. Yhdistys järjestää 
myös teatteritaiteen 
perusopetusta. Kivi-juhlat on 
maamme vanhin harrastaja- ja 
talkoovoimin toteutettu 
kesätapahtuma, joka on järjestetty 
vuodesta 1953 alkaen. 
Yhdistyksen hallituksena toimii 
johtokunta, jonka valitsee 
syyskokous.

Tämänhetkisen johtokunnan
kokoonpano on seuraava:

puheenjohtaja
Lea Hirvasniemi-Haverinen

varsinainen jäsen Tuia Palonen
varsinainen jäsen Ulla-Maija

Parkkinen
varsinainen jäsen Urpo Rauhala

varsinainen jäsen Marjut Timonen

varajäsen Susanna Gillberg
varajäsen Tanja Heikkinen

varajäsen Petri Ojanen

kunnanhallituksen nimeämä jäsen
Marke Vornanen

varajäsen Mia Fagerström

Kivi-juhlien toiminnanjohtajana
toimii Hannu Koski.

Yhteystiedot
Kivi-juhlien toimisto
PL 60, 01901 Nurmijärvi
Käyntiosoite: 
Punamullantie 12 C (2. kerros)
puhelin: 050 584 3306
sähköposti: toimisto@kivijuhlat.fi

Taaborinvuoren kesäteatteri
Koulunkulmantie 34, Nurmijärvi

www.kivijuhlat.fi
www.facebook.com/Kivijuhlat

Haluatko mukaan Kivi-juhlien käytännön toimintaan?

Taaborinvuoren teatteriesitysten toteuttamisessa Kivi-juhlilla on
tarjolla paljon erilaista käytännön tekemistä mm. lavastukseen,

puvustukseen, lipunmyyntiin, liikenteenohjaukseen ja 
kahvilatoimintaan liittyen. Kaikki mahtuvat varmasti mukaan! Ota
yhteyttä ja kerro halukkuudestasi osallistua. Mukaan toimintaan

pääset ottamalla yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai
nettisivujemme kautta.

Tervetuloa mukaan Kivi-juhlien iloiseen huonekuntaan 
Taaborinvuorelle!

Puheenjohtajan tervehdys
Tilulii!

"Niin meni suloinen kesä, tuli  
syksy raikas ja viileä, tuli talvi ja  

onnellinen kesä taas." 
Joten... käykäämme juoneen!

Jokainen talkootunti on arvokas 
lahja kansalliskirjailijamme 

kulttuuriperimän vaalimiseen. 
"Kieleni lausuu mitä 

sydämeni kuiskaa."
Tule tekemään kanssamme 

juhlia – Kivi-juhlia!
 

Lea Hirvasniemi-Haverinen
Kivi-juhlien pj


