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1. SÄHKÖSENIOREIDEN KESÄKOKOUS TURUSSA 30.6.2020
Tänä vuonna kesäkokous pidetään Turussa kesäkuun 30. päivänä.
Kesäkokouksen ohjelma:
klo 11.00 Lähtö Busmo Oy:n bussilla Kiasman edestä
klo 12.50 Saapuminen Turkuun Kakolanmäelle (nousu Funikulaarilla)
klo 13.00 Opastettu kierros Kakolanmäen museossa.
Kakolanmäen vankilanjohtajan pihapiiriin vanhaan
hevostalliin on avattu Kakolanmäen museo.
Museossa on paljon historiallisia valokuvia ja esineitä Kakolanmäeltä sekä tarinaa Kakolan graniitista eli Kakoliitistä ja sen louhinnasta. Vierailun
päätteeksi on tarjolla Kakolan kakkua ja kahvit
peltimukeista.
klo 14.30 Lähtö myöhäiselle lounaalle ravintola Bowleriin
klo 14.40 Tulo ravintolaan
klo 16.15 Lähtö museosta
klo 16.30 Tulo Wäinö Aaltosen museoon, jossa tutustutaan ANU PENTIKIN näyttelyyn ALUSSA OLI SIEMEN. Anu Pentikin WAMin näyttelysaleihin luoma tilallinen ja
kerronnallinen kokonaisuus esittelee hänen uusinta taiteellista tuotantoaan. Laajassa näyttelyssä keramiikka taipuu taidokkaasti elämänkaaren teemojen mukaan
leijailevista siemenistä palaneiksi puiksi.
Osanottajilla on myös mahdollisuus tutustua myös museon muihin kokoelmiin. Anu
Pentikin näyttely on museossa esillä 12.6.-20.9.2020.
klo 17.15 Siirtyminen omatoimisesti Samppalinnan Kesäteatteriin
klo 18.00 Samppalinnan kesäteatteri uusi musiikkikomedia MIELENSÄPAHOITTAJA.
Mielensäpahoittaja tullaan näkemään ensimmäistä kertaa uutena musiikkikomediaversiona. Tuomas Kyrön riveihin ja rivienväleihin pohjautuen teoksen ovat dramatisoineet Heikka Sankari ja Kimmo Virtanen. Menneinä vuosina maailma on muuttunut, mutta Mielensäpahoittaja ei. Uudessa versiossa Mielensäpahoittajaa tarkastellaan kuitenkin uudella tavalla, uuden Samppalinnan kesäteatterille kirjoitetun tekstin kautta. Mielensäpahoittajassa esitettävä musiikki on osittain olemassa olevaa ja
osittain täysin uutta, jonka säveltämisestä vastaa monitaituri Lauri Schreck.
Väliajalla kahvitarjoilu
klo n.20.30 Lähtö Helsinkiin, jonne saavumme n. klo 22.30
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Tilaisuuteen mahtuu 34 henkilöä ja se on tietenkin avec-tilaisuus, vaikka yksinkin voi
tulla.
Osanottomaksu on 100 €/hlö, joka sisältää kaiken edellä mainitun ml ruokaviinit.
Omalla autolla ja turkulaisille hinta on 75 €. Museokorttilaisille lisäksi 5 €:n alennus.
Ilmoittautumiset Pirjolle viimeistään 15.5.2020 pirjo@kejonen@stul.fi
2. SYKSYN TEATTERI PÄIVÄNI MURMELINA 1.10.2020
Syksyn teatteri on PÄIVÄNI MURMELINA syksyn 2020 musikaalitapaus.
Helsingin kaupunginteatterin menestysmusikaalien joukkoa täydentää elokuussa
2020 ensi-iltansa saava suurmusikaali PÄIVÄNI MURMELINA.
Romanttinen musikaalikomedia naurattaa ja puhuu valloittavasti rakkauden ja elämän arvostamisen puolesta. Kuinka viettäisin päivän, jonka tietäisi toistuvan uudelleen ja uudelleen?
Kulttimaineeseen kohonnut ja maailman parhaimpien elokuvien joukkoon on listattu PÄIVÄNI MURMELINA-elokuva (Groundhog Day) sai ensi-iltansa musikaalina
vuonna 2016 Lontoossa. Helsingissä ohjauksesta vastaa Suomen todellinen musikaalikomeetta Samuel Harjanne - mies Kaupunginteatterin loppuunmyytyjen megamenestysten Kinky Boots ja Pieni merenneito takaa.
Rooleissa mm Lari Halme ja Maria Lund.
Päiväni murmelia on musikaalikomedia, jonka haluat nähdä
uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
Tilaisuuteen mahtuu 50 henkilöä ja se on tietenkin avectilaisuus, mutta yksinkin voi tulla.
Osanottomaksu 90 euroa ja se sisältää lipun lisäksi kuohuviinin ja kahvin leivoksineen.
Ilmoittautumiset Pirjolle viimeistään 21.8.2020 pirjo@kejonen@stul.fi.
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3. PÄIVIÄ SÄHKÖSENIORTAPAAMISILLE
31.3. Tutustuminen Reitzin kotimuseoon ja päivällinen ravintola Elitessä (jäljellä paikat kahdelle pariskunnalle)
5.6. Sähkösenioreiden golfmestaruuskilpailut Pickalassa
6.-7.8. Sähkögolf Pickalassa
13.8. Rapuillallinen ravintoa Kappelissa
18.11. Syyskokous Aulangolla
19.-20.11. Sähköurakoitsijapäivät Aulangolla
17.12. Joululounas ravintoa Mamma Rosassa
Merkkaa päivät kalenteriisi. Tarkemmat tiedot myöhemmin.
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