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JÄSENTIEDOTE 5/2018

TUTUSTUMINEN SOHLBERGIEN KOTIMUSEOON 13.2.
Päivikki Tulenheimo-Sohlberg ja Sakari Sohlberg perustivat säätiön
keväällä 1988. Sen tarkoituksena on edistää lasten ja vanhusten
henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Tämän mukaisesti säätiö tukee
lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä tarkoitukseen liittyvää muuta
toimintaa. Säätiö on viime vuosina maksanut apurahoja noin kaksi
miljoonaa euroa, ja sen toisena tarkoituksena on säilyttää perustajiensa koti museona.
Helsingin Katajanokalla sijaitsevan jugendtalon ylimmässä kerroksessa on Päivikki ja Sakari Sohlbergin koti. Lähes 50 vuotta
kestäneen avioliiton aikana heille kertyi runsaasti kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoista esineistöä; osa on perintöä
lapsuudenkodeista, osa lahjaksi saatua ja osa itse hankittua.
Pariskunnan
toivomuksesta
asunnosta
tehtiin
kotimuseo.
Lähtökohtana on ollut säilyttää koti sellaisena kuin se heidän
eläessään oli. Tämä koti on hyvä esimerkki 1900-luvun porvariskodista, ja se tarjoaa monia elämyksiä henkilö- ja kulttuurihistoriasta
kiinnostuneille vierailijoille. Kotimuseo avattiin vuonna 2003.
Huoneita koristavien maalausten ikäkaudet noudattelevat suvun elinkaarta, kuten muukin kodin esineistö. Joukossa on
joitakin helmiä vanhemmasta taiteesta 1800-luvulta. Taideteoksia kodissa on runsaasti, pelkästään öljymaalauksia 72.
Lisäksi on mm. grafiikkaa, akvarelleja ja pienoisveistoksia. Tähän joukkoon mahtuu myös vähemmän tunnettuja,
signeeraamattomia tai muuten tuntemattomien taiteilijoiden teoksia. Sohlbergien kodin taide on hankittujen, lahjaksi
saatujen ja suvuilta perittyjen teosten yhteensulautuma.
Järjestämme tähän hyvin vähän tunnettuun kotimuseoon yhteisen tutustumiskäynnin keskiviikkona 13.2.2019 klo 17.
Osoite on Kauppiaankatu 11, ja summeria soittamalla pääsee sisään rappukäytävään. Kotimuseo sijaitsee talon
ylimmässä kerroksessa, jonne pääsee hissillä. Mukaan esittelykierrokselle mahtuu 20 henkilöä. Yhdistys maksaa
sisäänpääsy- ja opastusmaksun. Kierros kestää noin tunnin.
Hallituksemme jäsen Antti Tulenheimo on mukana tilaisuudessa ja kertoo omia muistojaan, jotka liittyvät asuntoon ja
sen asukkaiden arkeen ja juhlaan.

Ilmoittautumiset sihteerille mieluiten sähköpostitse sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050-329 3091.

VUOSIKOKOUS KANSALLISTEATTERISSA 30.3.
Vuoden 2019 vuosikokous pidetään lauantaina 30.3. klo 17 Kansallisteatterin 2. parven lämpiössä. Kokouksen jälkeen
on mahdollisuus jäädä katsomaan Karamazovin veljekset –näytelmä. Virallinen vuosikokouskutsu lähetetään vielä
myöhemmin lähempänä kokousajankohtaa. Halusimme kuitenkin tiedottaa asiasta jo nyt siksi, että näytelmästä
kiinnostuneet voivat ajoittaa sen katsomisen vuosikokouksen yhteyteen.
Olemme varanneet kiintiön ryhmähintaisia lippuja, paikkamme sijaitsevat permannolla 5-7. Lipun ryhmähinta on 32€
Ryhmäliput voi lunastaa vain suoraan Kansallisteatterin omasta lippumyymälästä varausnumerolla 51848859528 ja varauksemme on voimassa 8.3.2019 saakka.
Samuli Reunasen dramatisoima ja ohjaama Karamazovin veljekset on huuto paremman huomisen puolesta. Se haastaa
nykykatsojan pohtimaan, mihin enää uskoa, mitä vielä toivoa, miten uskaltaa rakastaa. Kolme isänsä hylkäämää
veljestä rakentaa elämäänsä eri perustuksille: nuorin Aljoša uskon, keskimmäinen Ivan järjen ja vanhin Dmitri eroksen
varaan. Riita perinnöstä kerää veljet ensimmäistä kertaa yhteen, ja asiat ajautuvat raakaan isänmurhaan. Kysymys
syyllisestä on kuitenkin luultua kuohuvampi…

Karamazovin veljekset tuo Fjodor Dostojevskin viimeiseksi jääneen, kesyttämättömän ja moniäänisen mestariteoksen
Pienelle näyttämölle upean näyttelijäensemblen voimin.
Lavalla nähdään Hannu-Pekka Björkman, Maria Kuusiluoma, Miro Lopperi (TeaK), Petri Manninen, Ilja Peltonen,
Heikki Pitkänen, Seela Sella, Diana Tenkorang (TeaK), Juho Uusitalo (TeaK) ja Maruska Verona. Näyttämöteoksen
temaattiseen keskiöön nousevat valheessa eläminen, itsensä löytäminen, lapsiin kirjoitettu tulevaisuus ja tarinoiden
voima.
Voit ilmoittautua vuosikokoukseen jo nyt, mieluiten sähköpostitse sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050329 3091.

PRO DANCE GAALA 3.3.2019 ”ELÄVÄ PETIPA”
Baletin ja tanssin ystävät kokoontuvat jälleen ensi keväänä Aleksanterin teatteriin vuosittaisen Pro Dance gaalan
pariin. Klassisen baletin isäksikin tituleeratun Marius Petipan syntymästä tuli hiljan kuluneeksi 200 vuotta.
Venäjällä tätä juhlittiin pitkin vuotta lukuisilla gaaloilla ja muilla tapahtumilla. Suomessa asiaan ei juurikaan
kiinnitetty huomiota, mutta Pro Dance Gaala 2019 esittelee Petipan tuotteliasta uraa ja hänen koreografioitaan
uudessakin valossa. Myös yhdistyksemme jäsenet on kutsuttu mukaan kunnioittamaan Petipan elämäntyötä ja
perintöä sunnuntaina 3.3. klo 17 alkaen.
Esiintyjinä nähdään mm. Suomen Kansallisbaletin tanssijoita sekä nuoria lahjakkuuksia. Gaalassa jaetaan myös
Pro Dance -stipendit. Gaalan koko tuotto menee Pro Dancen stipendirahastoon. Liput 42/35/25,- joko Aleksanterin
teatterin omasta lippumyymälästä tai Ticketmasterin kautta.

KEVÄÄN OHJELMISTOA ALEKSANTERIN TEATTERISSA
11.-19.1. Fredrik Paciuksen ooppera Die Loreley palaa yli 130 vuoden jälkeen kantaesityksensä (1887)
näyttämölle Aleksanterin teatteriin. Lisätiedot: www.helsinkiopera.fi
22.2.-13.3. Franz Lehárin Giuditta. Lisätiedot: www.operabox.net
17.3. Baletin mestariteoksia, esiintyjinä Mariinski- ja Mikhailovski –teatterien solisteja
4.-5.5. Anna Pavlova - Legendaarisen prima ballerinan tarina. Esiintyjät Sergei Djagilev -kulttuurikeskuksesta
Pietarista

JÄSENMATKA PIETARIN ”VALKEISIIN ÖIHIN” 13. -16.6.2019
Matka tehdään ALLEGRO – junalla, lähtö torstaiaamuna 13.12.2019 ja paluu sunnuntaina 16.6.2019.
Matkalla osallistutaan ”Valkeiden Öiden” esityksiin. Esite matkasta päiväohjelmineen ja iltaesityksineen tulee
tammikuussa 2019.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: secway-matkat@kolumbus.fi tai puhelimitse 0400-847655.

KANSALLISTEATTERISSA 15.12. HYVÄÄ JOULUA!

