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Arvoisa jäsen,
kalenterin mukaan nyt eletään kevättä ja kesä tekee tuloaan. Tässä muutamia jäsenistölle järjestettyjä aktiviteetteja tiedoksenne, olkaa hyvät.

Lähde viettämään kesälauantaita Särkänniemeen 9.6.12
Lauantaina 9.6. lapsille ja lapsenmielisille on varattuna bussikuljetus
Särkänniemeen. Lähtö on klo 10.00 Aurakatu 2:n turistibussipysäkiltä.
Menomatkalla ei pysähdytä kahvitauolle, joten ota omat eväät bussiin,
jos siltä tuntuu. Menomatkalla sovitaan myös yhdessä paluuaika.
Yhdistys tarjoaa kyydit mennen tullen, muuten retki toteutuu
omakustannushintaan. Huvipuiston ja alueen kohteiden esittelyt sekä
hinnat löytyvät osoitteessa www.sarkanniemi.fi.
Sitovat paikkavaraukset bussiin 14.-31.5.2012 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla
”Särkänniemi” (tai Terhi Lairolahti p. 044 0231238).
**************************************************************************************
Kesäteatteria aikuisille Aboa Vetuksen pihalla…

Mielensäpahoittaja torstaina 26.7.12 klo 19.00
Kesällä 2012 Linnateatteri synkistää kaikkein kauneimmankin kesäpäivän, kun lavalle astelee Tuomas Kyrön menestyskirjasta tuttu Mielensäpahoittaja. Totisen hauska näytelmä paljastaa oivaltavasti nykypäivän nurinkurisuuden ja katsoja ei voi lopulta muuta kuin olla jäärän ikämiehen
kanssa maailmanmenosta samaa mieltä!
Aboa Vetus & Ars Nova- museon pihanäyttämöllä pahoitetaan mieli olivat
asiat hyvin tai huonosti, satoi tai paistoi, tuuli tai oli tyyntä. Valtteri Roihan
ohjauksessa Markus Järvenpää löytää sisältään sen 80-vuotiaan, äreän
mutta niin rakastettavan ikämiehen, joka lausuu totuuksia kaikesta aina
pankkien palvelusta Mikko Kuustoseen. Kesto noin 1 tunti 45 minuuttia
väliajan kanssa. Liput: peruslippu 20,- ja opiskelija-/eläkeläinen 15,-.
Sitovat lippuvaraukset (max. 2 lippua/jäsen) 18.-30.4.2012 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin
otsikolla ”Aboa” (tai Sanda Slipic p. 26 20973). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. Kulttuurisetelit eivät käy.
**************************************************************************************
Ensi kesänä Vartiovuorella sattuu ja tapahtuu, sillä lavalle nousee…

Peppi Pitkätossu sunnuntaina 12.8.12 klo 14.00
Maailman vahvin tyttö, merirosvojen kuninkaan tytär,
Huvikummun emäntä, Peppi Pitkätossu saapuu Vartiovuorelle!
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Astrid Lindgrenin rakastettu satuklassikko Peppi Pitkätossu pysyy kestosuosikkina hyvästä syystä:
Peppi on reipas luovien ratkaisujen mestari, jonka rohkeutta lapset ihailevat ja aikuiset kauhistelevat. Tämän toiminnallisen tytön kautta Lindgren antaa lapsille luvan kiivetä, kolistella ja temmeltää! Peppi rohkaisee meistä jokaista ottamaan "ohjat omiin käsiinsä" ja elämään itsensä näköistä
elämää.
Ensi kesänä Vartiovuorelle nousee Huvikumpu ja hauskaa riittää! Peppi Pitkätossun hurmaava
maailma kutsuu koko perheen nauttimaan vauhdista ja seikkailuista Peppi Pitkätossun seurassa!
Peppi Pitkätossuna nähdään Pilvi Hämäläinen ja merirosvojen kuninkaana, isänä Remu Aaltonen.
Liput: 8 €/kpl, riippumatta siitä onko katsoja pieni vai iso. Kulttuurisetelit eivät käy.
Sitovat lippuvaraukset 18.-30.4.2012 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Vartiovuori”
(tai Jaana Digert p. 26 62271/Riitta Kuusinen p. 26 62825). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet.
***************************************************************************************************************

Kirsikkapuisto perjantaina 28.9.12 klo 18.00
Turun Kaupunginteatterin syksyn 2012 suurproduktio on Anton Tšehovin
klassikkonäytelmä Kirsikkapuisto, jonka ohjaa jo Anna Kareninasta turkulaisyleisölle tuttu Andriy Zholdak.
Tilanomistajatar Ranevskajan roolissa on ainutkertainen kaksoismiehitys: roolissa vuorottelevat legendaarinen Tea Ista ja
uuden sukupolven lahjakkuus Krista Kosonen. Moninkertaisesti palkittu Tea Ista tekee ensi-esiintymisensä Turun Kaupunginteatterissa ansaitusti suurproduktion pääroolissa. Krista Kosonen teki läpimurtonsa Zholdakin Anna Kareninan nimiroolissa.
Kirsikkapuisto jäi Anton Tšehovin viimeiseksi teokseksi. Se sai maailman ensi-iltansa Moskovassa
17.1.1904. Tämän jälkeen sitä on esitetty ympäri maailmaa lukuisina eri versioina.
Liput: peruslippu 32,- / opiskelija-/eläkelippu 27,-. Kulttuurisetelit käyvät ja
jos käytät niitä lippusi maksuun, muistathan jo varausvaiheessa ilmoittaa,
montako lippua käytät.
Sitovat lippuvaraukset ajalla 1.-19.8.12 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin
otsikolla ”Kirsikka” (tai Tarja Vuorinen p. 040 190 2058). Vahvistuksen kera
saat maksuohjeet.

Tässä kaikki tällä kertaa. Mukavaa kevättä ja laidunkauden odotusta kaikille!
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