Mariinski-teatterin ystävät ry
Sihteeri: Antti Tulenheimo, puh.050-329 3091, sähköposti:sihteeri@mariinskinystavat.fi
Toimisto: c/o Jari Harmoinen, Pursimiehenkatu 17 A 8,00150 Helsinki
Puheenjohtaja: Jari Harmoinen, puh.0400-458 025
www.mariinskinystavat.fi

JÄSENTIEDOTE 2/2019
Mariinski-teatterin ystävät ry.

ESITYSLISTA
VUOSIKOKOUS

Paikka: Kansallisteatteri, 2. parven lämpiö
Aika: lauantai 30.3.2019 klo 17

Esityslista

1) Kokouksen avaus
2) Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen (pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina)

3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5) Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen vuodelta 2018
6) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7) Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2019
-hallitus esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan (30,-/vuosi)

8) Ylijäämän siirtäminen voitto/tappiotilille
9) Uuden hallituksen valitseminen: valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä
10) Toiminnantarkastajien valitseminen (1 varsinainen, 1 varalle)
11) Kokouksen päättäminen

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, joka alkaa klo 19 Pienellä näyttämöllä. Esitys on
saanut erinomaiset kritiikit, joten tule mukaan katsomoon!
Olemme varanneet kiintiön ryhmähintaisia lippuja, paikkamme sijaitsevat permannolla 5-7. Lipun ryhmähinta on 32€
Ryhmäliput voi lunastaa vain suoraan Kansallisteatterin omasta lippumyymälästä varausnumerolla 518-48859528.
Varauksemme voimassaoloaikaa on jatkettu 15.3. saakka ja lippuja on vielä jäljellä.
Yhdistyksemme hallitus on Sibelius-Akatemian opettajakunnan tekemien ehdotusten perusteella valinnut uuden
stipendiaatin. Stipendi luovutetaan vuosikokouksen yhteydessä, joten tule paikan päälle katsomaan ja tutustumaan
uuteen stipendiaattiimme.
Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan vuosikokoukseen perjantaihin 22.3. mennessä, mieluiten
sähköpostitse sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050-329 3091.

JÄSENTILAISUUS 5.5. ”ANNA PAVLOVAN TARINA”
Sergei Djagilevin mukaan nimetty kulttuurikeskus Pietarista tuo Aleksanterin teatteriin
ainutlaatuisen ja kiehtovan esityksen, joka on omistettu Anna Pavlovalle, 1900-luvun
maailmankuululle prima ballerinalle.
Esityksessä nähdään Pietarin ja Moskovan merkittävimpien balettitalojen solistien
tulkitsemina mm. pienoisbaletti Ruusu-unelma sekä muita Pavlovan ohjelmistoon
kuuluvia klassikoita, joista useita ei ole Suomessa aiemmin nähty. Vanhat valokuvat
sekä videot prima ballerinan esiintymisistä ja elämästä luovat unohtumattoman
balettielämyksen, joka on ihastuttanut yleisöä ympäri maailmaa. Esityksessä on
mukana jousikvartetti ja kertoja (suomenkielinen tekstitys).
Olemme varanneet sunnuntain 5.5. klo 16 alkavaan esitykseen 30 lipun kiintiön. Lipun ryhmähinta on 44,50.
Ryhmähintaisen lipun voi ostaa vain suoraan Aleksanterin teatterin omasta lippumyymälästä varausnumerolla
1458 4874. Paikat ovat permannolla. Varauksemme on voimassa 5.4.2019 saakka. Lisätiedot:
www.aleksanterinteatteri.fi.
Jos olet ehtinyt ostaa lipun jo johonkin toiseen näytökseen, niin Aleksanterin teatteri on lupautunut vaihtamaan sen
sunnuntaille, jolloin voit osallistua jäsentilaisuuteen ja katsoa esityksen sen jälkeen.
Ennen esitystä järjestämme jäsentilaisuuden “Salakapakka”-tilassa klo 15 alkaen. Ulko-ovet avataan meille klo 14.45.
Tilaisuudessa kuulemme vierailevan ryhmän esittelyn.
Ilmoittautumiset jäsentilaisuuteen 29.4.mennessä, mieluiten sähköpostitse sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse
050-329 3091.

JÄSENTAPAAMINEN MIKKELIN MUSIIKKIJUHLILLA
Yhdistyksemme jäsentilaisuus pidetään perjantaina 5.7. klo 17 Bistro Holvissa, joka sijaitsee Mikkelin teatterin
yhteydessä osoitteessa Savilahdenkatu 11. Ravintolasta on lyhyt kävelymatka Tuomiokirkkoon, jossa illan konsertti
esitetään klo 19 alkaen.
Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan jäsentapaamiseen perjantaihin 27.6.mennessä, mieluiten sähköpostitse
sihteeri@mariinskinystavat.fi tai puhelimitse 050-329 3091.
Toivomme, että kaikkiin järjestämiimme tilaisuuksiin ilmoittautuneet muistaisivat myös peruuttaa osallistumisensa,
jos se jostakin syystä ei olekaan mahdollista. Näin voimme mitoittaa tilattavien tarjoilujen määrän sopivaksi, ja mikäli
tapahtuma on täyttynyt, niin voimme tarjota vapautuneen paikan toiselle jäsenellemme.

Nimikkokonserttimme ”Rakastetuimmat ooppera-aariat” lisäksi Mikkelin Musiikkijuhlat tarjoaa kaksi muuta
Mariinski-teatterin konserttia, mm. torstaina 4.7. saadaan orkesterin solistina kuulla vuoden 2019 Tshaikovskikilpailun tuoretta voittajaa/palkittua. Juhlien tarjontaan kuuluu myös paljon ohjelmaa lapsille sekä korkeatasoisia
luentoja ja seminaareja. Koko ohjelma löytyy osoitteesta: www.mikkelinmusiikkijuhlat.fi. Ohjeet lippujen
tilaamiseksi jäsenhintaan löytyvät edellisestä jäsentiedotteestamme.

KULTTUURIVINKKEJÄ KEVÄÄSEEN
-Anton Tšehovin viimeiseksi jäänyt näytelmä Kirsikkatarha Helsingin kaupunginteatterissa 8.5. saakka (www.hkt.fi)
-Mariinskin ja Mihailovskin baletti Aleksanterin teatterissa 17.3. (www.aleksanterinteatteri.fi)
-Händelin ooppera Alcina Sibelius-Akatemiassa Musiikkitalon Sonore-salissa 5.-9.4. (www.uniarts.fi)

MARIINSKI-TEATTERI TURUN MUSIIKKIJUHLILLA
Maestro Gergijevin johtama Mariinski-teatterin orkesteri esittää Turun Musiikkijuhlien päätöskonsertissa kokonaan
venäläisen ohjelman 23.8. Lisätiedot: www.tmj.fi.

JÄSENMATKASUUNNITELMA 2019
Matka Pietarin ”Valkeisiin Öihin” 13. -16.6.2019
Lähdemme matkalle ALLEGRO - junalla Pietariin torstaiaamuna 13.6.2019 ja palaamme takaisin sunnuntaina
16.6.2019. Osallistumme ”Valkeiden Öiden” esityksiin. Esite matkasta on ohessa. Iltaesitykset lisätään ohjelmaan,
kun teatterit ovat ne julkistaneet.
Matka Pietariin, Novgorodiin, Staraja Russaan, Pihkovaan, Petserin luostariin ja Tallinnaan 4-7.10.2019
Lähdemme matkalle ALLEGRO-junalla Pietariin, jossa osallistumme illalla Mariinskin esityksiin. Sieltä jatkamme
bussilla tutustumaan historialliseen Novgorodiin, jossa myös yövymme yhden yön. Seuraavan aamuna jatkamme Staraja Russaan vierailemaan Dostojevskin kesäasunnossa, jossa hän pääosin kirjoitti ”Karamazovin veljekset” teoksen.
Sieltä jatkamme Pihkovaan, jossa kaupunkiin tutustumisen jälkeen yövymme seuraavan yön. Maanantaina 7.10. aamulla jatkamme Petserin luostariin ja sieltä myöhemmin Tarton kautta Tallinnaan ja laivalla Helsinkiin. Esite matkasta tulee toukokuussa 2019.
Loppiaisena Matka Venäläiseen Jouluun 4.-7.1.2020
Lähdemme matkalle lauantaina 4.1.2020 ALLEGRO-junalla ja palaamme Loppiaispäivän jälkeen tiistaina 7.1.2020.
Helsinkiin. Pietarissa majoitumme hotelli Ambassadoriin****, jossa yövymme kolme yötä.
Esite matkasta tulee syyskuussa 2019.
Matkoille voi ilmoittautua ennakkoon. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: secway-matkat@kolumbus.fi tai puhelimitse
0400-847655.
Tervetuloa mukaan vuosikokoukseen!
Jari Harmoinen
puheenjohtaja

