
Kustannustoimittajien yhdistyksen jäsenkirje

Hyvän joulunajan toivotukset kaikille jäsenille!

Nyt on vuorossa joulutauko, mutta yhdistys on jo suunnitellut ohjelmaa alkuvuodeksi 2019. Varauksessa
ovat liput Kolme sisarta -teatteriesitykseen 24.1.2019. Olemme sopineet vierailun äänikirjakustantamo
Storyteliin 7.2.2019. Lisäksi kalentereihin on jo syytä merkitä vuosikokouspäivämäärä 26.2.2019. 
 
Pyydän, että te jäsenet mietitte joulun aikana, olisiko teillä aikaa tulla mukaan yhdistyksen johtokuntaan
ensi vuonna. Jotta yhdistys voi jatkaa toimintaansa, tarvitsemme neljä uutta johtokunnan jäsentä. Otan
mielelläni vastaan mielipiteitä yhdistyksestä ja ajatuksia siitä, miten ja mitä toimintaa voisi järjestää ensi
vuonna.
 
Ulla Gröhn

Kolme sisarta kansallisteatterissa

Kustannustoimittajien yhdistys on varannut lippuja Paavo Westerbergin ohjaamaan Anton
Tšehovin näytelmään Kolme sisarta. Esitys on Suomen Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä
torstaina 24. tammikuuta klo 19. Osoite: Läntinen Teatterikuja 1.
 
Kolme sisarta (vuodelta 1901) on yksi maailmankirjallisuuden merkkiteoksia: kuvaus venäläisen yläluokan
joutilaasta elämästä. Sisaret Olga, Maša ja Irina elävät alakulon ja odotuksen täyttämää elämää pienessä
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varuskuntakaupungissa. He kokevat elämänsä valuvan hukkaan. Sisaret unelmoivat muutosta
lapsuutensa Moskovaan mutta ovat kykenemättömiä tekemään mitään asian hyväksi.
 
Sisarten rooleissa nähdään Elena Leeve, Emmi Parviainen ja Marja Salo. Ks.
lisätietoja: https://kansallisteatteri.fi/esitys/kolme-sisarta/.
 
Esitys kestää kolme tuntia ja sisältää väliajan.
 
Ennen esitystä, klo 18, yhdistys tarjoaa jäsenilleen lasilliset Lavaklubilla (ent. kellariravintola Morkku)
teatteritalon pohjakerroksessa. Myös avecit ovat tervetulleita etkoille omalla kustannuksella.
 
Pääsyliput:
•   jäsenten peruslippu 22 e, eläkeläislippu 17 e ja opiskelijalippu 4 e
•   avecien peruslippu 37 e, eläkeläislippu 32 e ja opiskelijalippu 19 e
 
Ilmoittautumiset puhelinnumeroineen Liisa Saarenheimolle osoitteeseen liisa.saarenheimo@gmail.com.
Lippuja on varattu 15 kappaletta. Paikat ovat toisen parven toisella rivillä. Ilmoittautuminen alkaa heti ja
päättyy keskiviikkona 19.12. klo 12. Kerro myös, oletko/oletteko tulossa Lavaklubille ennen esitystä.
 
Kuva: Kansallisteatteri / valok. Tuomo Manninen
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