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Kirsti Manninen Järvenpään lukiolla 3.10.2015
Kuluneena vuonna on vietetty koko Suomessa Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlaa. Eri
puolilla maatamme on järjestetty juhlavuoden merkeissä konsertteja, seminaareja ja muita
tilaisuuksia, joissa on käsitelty merkkihenkilön ja hänen perheensä elämää. Sibeliuksen koti Ainola
on saanut vieraita ympäri maailmaa. Järvenpään kaupunki ja Järvenpää-seura sekä monet muut
tahot ja vapaaehtoiset ovat onnistuneesti olleet mukana ja tukeneet juhlavuotta.
Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry (JYKLS) järjestää tänä vuonna perinteisen kaikille
avoimen symposiumin Jean Sibeliuksen juhlavuoden merkeissä. Tilaisuus pidetään lauantaina
3.10.2015 alkaen klo 13.00 Järvenpään lukion auditoriossa osoitteessa Lukionkatu 1, 04410
Järvenpää. Yhdistys toivottaa kaikki tervetulleiksi tilaisuuteen.
Pääesitelmän pitää Kirsti Manninen aiheenaan ”Kultakauden muusat Aino Sibeliuksen, Maija
Halosen ja Mary Gallen-Kallelan taustoista ja elämänvaiheista”.
Kirsti Manninen on valottanut Sibeliusten elämää mielenkiintoisella tavalla. Jean Sibeliukselle
vaimo Aino oli suuri rakkaus ja innoituksen lähde. Ainon rooli on ollut perheessä kantava ja
koossapitävä voima vaikeinakin aikoina.
Kirjailijana ja käsikirjoittajana tunnettu Kirsti Manninen on säkenöivä esitelmöitsijä, jota kuuntelee
mielellään. Hän opastaa kuulijansa asiantuntevasti ja vakuuttavasti menneiden aikojen lumoihin.
Kirsti Manninen on opiskellut Helsingin yliopistossa muun muassa kotimaista kirjallisuutta ja
Suomen historiaa ja väitellyt filosofian tohtoriksi vuonna 1987. Hän on toiminut myös opettajana
Järvenpään lukiossa.
Senioripäivän ohjelma
Klo 12 -13 Senioriyhdistyksen jäsenten sääntömääräinen vuosikokous
Klo 13 -15.30 Symposium, kaikille avoin
- Avaussanat Ismo Nöjd
- Kirsti Mannisen esitys aiheesta ”Kultakauden muusat Aino Sibeliuksen, Maija Halosen ja
Mary Gallen-Kallelan taustoista ja elämänvaiheista”.
- Kysymyksiä ja keskustelua teemasta
Kahvit
Klo 16.30 Tutustuminen Aino Sibelius – näyttelyyn Järvenpään taidemuseossa.
(Näyttely auki klo 18 asti)
Museokäynnistä peritään sisäänpääsymaksu aikuiset 6€, eläkeläiset 5€, mutta opastus tulee
ilmaiseksi.

P.S. Miettikää, miten haluaisitte kehittää JYKLS:n toimintaa. Minkä teeman haluaisitte vuoden
2016 symposiumiin ja mihin haluaisitte, että teemme kevätretken 2016?

