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YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Tiistaina 18.10. pidetty ylimääräinen kokous hyväksyi hallituksen esityksen uudeksi nimeksi ja uusiksi säännöiksi.
Seuraavaksi ne lähtevät Patentti- ja rekisterihallitukseen tarkastettavaksi.
Kokous teki myös päätöksen, että vuodelta 2022 ei enää peritä jäsenmaksua, koska vuosi lähenee loppuaan ja toimintaa
on ollut aikaisempaa vähemmän.

KONSERTTI 18.12. BALDERIN SALISSA
Tammikuussa jouduimme koronarajoitusten
vuoksi perumaan juhlakonserttimme. Ennen
joulua pääsemme kuitenkin nauttimaan kahden
tuoreimman stipendiaattimme taidoista, lavalle
nousevat sopraano Elisaveta Rimkevich ja
tenori Jere Hölttä, säestäjänä pianisti Mirva
Helske.
Taiteilijoiden
esittelyt
löytyvät
nettisivuiltamme, kohdasta ARKISTO/jäsentiedote
3/2021.
Konsertin ensimmäinen osa kestää noin 45
minuuttia, sitten on puolen tunnin väliaika, ja
toinen osa kestää noin puoli tuntia. Alkuosa
koostuu lauluista ja liedeistä, ja loppupuolella
kuulemme ooppera-aarioita ja -duettoja.
Elisaveta Rimkevich

Jere Hölttä

Balderin sali sijaitsee osoitteessa Aleksanterinkatu 12. Esimerkiksi raitiovaunun 4
(Katajanokalle) pysäkki Ritarihuone on aivan konserttisalin vieressä. Sali on rakennuksen
3.kerroksessa ja valitettavasti hissiä ei ole.
Avaamme sisäänkäynnin ovet klo 15.15 ja konsertti alkaa klo 16. Konsertti on jäsenille
maksuton, ja mukaan voi ottaa yhden avecin.
Konserttijärjestelyjen takia konserttiin tulee ilmoittautua sihteerille viimeistään 11.12.
mennessä, Jos mukanasi tulee avec, niin ilmoita myös hänen nimensä. Tällöin sisäänpääsy
tapahtuu sujuvammin, varsinkin jos saavutte eri aikoihin.

Lämpimästi tervetuloa konserttiin!
Mirva Helske

LEMPEÄ LÄHIÖSSÄ MUSIIKKIKOMEDIA
Opera BOX tuo tammikuussa Aleksanterin teatterin näyttämölle koronarajoitusten siirtämän tuotannon, Dmitri Šostakovitšin Москва, Черёмушки; Moskova, Tšerjomuški -operetin. Se on 1900-luvun yhden tärkeimmän säveltäjäneron
1950-luvun mestariteos, jota ei ole Suomessa vielä koskaan
nähty. Se on satiirinen ja iloinen kuvaus kolmesta nuoresta
pariskunnasta, jotka lähtevät asumaan uuteen moskovalaiseen lähiöön.
Teos tuo näkemyksen millaista neuvostoarki oli propagandan silmin ja sen takana ja sisältää runsaasti satiirisia ja humoristisia viittauksia yhteiskuntajärjestelmän haittakohtiin. Esityskieli on suomi. Ohjaus on Ville Saukkosen ja rooleissa
mm. stipendiaattimme Olga Heikkilä ja Jere Hölttä. Lisätiedot esityksestä www.aleksanterinteatteri.fi
Olemme varanneet kiintiön lippuja sunnuntain 15.1.2023 klo 14 alkavaan näytökseen. Paikat ovat permannon riveillä
3,6 ja 12. Ryhmähinta on 63€ ja 50€. Nämä ryhmäliput voi lunastaa vain suoraan Aleksanterin teatterin omasta
lipunmyynnistä, kertomalla että olet jäsenemme tai varausvahvistuksella 591-5575098. Lunastus ma 9.1.2023 mennessä. Voit toki ostaa kiintiömme ulkopuolelta lipun mistä tahansa Lippupisteen myyntipisteestä, ja eläkeläislipun normaalihinta on silloin sama kuin ryhmähintamme. Älä tällöin käytä varausvahvistuksemme tietoja.
Ennen esitystä kokoonnumme klo 13 teatterin Salakapakka-tilaan, ja joku tekijätiimin jäsen tulee kertomaan meille
produktiosta. Mukaan mahtuu 25 henkilöä. Ilmoittautumiset sihteerille 8.1.2023 mennessä.
Kun nyt toimintamme taas vilkastuu ja jäsentilaisuuksia pidetään, niin haluaisin muistuttaa ilmoittautumisen tärkeydestä. Sujuvin ilmoittautumistapa on sähköposti, jolloin saat vastausviestin jolla varmistetaan että ilmoittautumisesi on
tullut perille ja vahvistetaan että mahdut mukaan tilaisuuteen. Jos vastausviestiä ei muutaman päivän sisällä tule, niin
lähetä ilmoittautumisesi uudelleen. Ja on myös tärkeää, että esteen sattuessa perut tulosi, jolloin joku muu pääsee mukaan jos tilaisuus on täyttynyt. Toki puhelimitse voi edelleen ilmoittautua, jos sähköpostin käyttö ei ole mahdollista.

LUKUPIIRI ALOITTAA 24.11.
Yhdistyksen lukupiiri ”Kirjallisuus inspiraationa musiikkiin” kokoontuu torstaina 24.11.22 klo 17-18.30
Rikhardinkadun kirjaston Tuure-salissa, Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki. Jatkamme tämän jälkeen kokoontumisia
säännöllisesti joulun jälkeen kuukausittain. Ooppera- ja balettimaailma on täynnä upeita teoksia, jotka perustuvat
kirjallisuuteen. Nyt tutustumme niihin ja pohdimme miten, miksi ja kuinka ne päätyivät näyttämölle.
Aluksi pidämme pienen alustuksen ja sen jälkeen lukupiiri keskustelee kirjasta. Lukupiiriin pyydetään ilmoittautumista
leena.ilona.ahvonen@gmail.com tai 040-5063309. Paikalle saa tulla myös ilman ilmoittautumista.
Lukupiirissä ensimmäisellä kerralla keskustelemme yhdessä mitkä kirjat olisivat mielenkiintoisia keväälle.
24.11. kirjana on Aleksander Pushkinin Jevgeni Onegin. Yhdistyksemme jäsen Pirkka Peltola on perehtynyt syvällisesti
kirjaan kääntäessään sitä ja pitää siitä alustuksen. Luettavaksi sopivat kaikki versiot (Pirkan käännöstä myimme vain
yhdistyksen kautta.) Kirjaa saa kirjastoista (tai antikvariaateista) ja Rikhardinkadun kirjastossa lupasivat auttaa
varauksissa. Mielenkiintoista on myös verrata kirjaa oopperan librettoon. Kuuntelemme myös musiikkinäytteitä.

Tästä on hyvä lähteä eteenpäin – uudella nimellä mutta yhdistyksen perinteitä kunnioittaen!

Terveisin,
Jari Harmoinen

