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Kustannustoimittajien yhdistyksen jäsenkirje
Hei kollegat!
Syyskuu on ollut kiireistä aikaa meistä
monelle – Helsingin Kirjamessut
häämöttävät. Ei käy kateeksi
kirjapainojenkaan kiireitä.
Oodin luokituskoulutus houkutteli väkeä
liikkeelle ja kymmenkunta jäi pureksimaan
kuulemaansa yhdistyksen tarjoaman
kahvin ja leivoksen kera. Monia kiinnosti
myös Alvar Aallon ateljee Munkkiniemen
tunnelmallisella Tiilimäellä. Ateljeehen on
museoitu alkuperäisiä Aallon työvälineitä –
pala surullisen kuuluisaa Carraran
marmoriakin.
Lokakuun kohteena on Kansallisgallerian
kuvakokoelmat, joulukuussa mennään
teatteriin. Tule ihmeessä mukaan!
Jäsenhankintakirjeitä lähtee piakkon,
mutta kanna sinäkin kortesi kekoon.
Houkuttele uusi kustannustoimittaja
mukaan!
Tyrnisadon lumoissa
Ulla
Kuva: Ulla Paavilainen

Oletko muistanut maksaa jäsenmaksusi?
Maksun saaja: Kustannustoimittajien yhdistys ry.
Tilinumero: FI69 8000 1201 2770 10 (DABAFIHH)
Viitenumero: 2558
Summa: 20 e
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Albert Edelfelt, Pariisin Luxembourgin puistossa (1887), Ateneumin taidemuseo / Antellin kokoelmat.

Tutustutaan Kansallisgallerian kuvakokoelmiin!
to 31.10.2019 klo 17.30
Kaivokatu 2 C,
Ateneumin valvomo
(Makkaratalon puoleinen ovi)
Kustannustoimittajien yhdistys tekee vierailukäynnin Kansallisgallerian kuvakokoelmiin.
Tilaisuudessa amanuenssi Leena Selin kertoo kuvakokoelmista yleisesti ja
kuvamyynnistä. Esillä on myös alkuperäisaineistoa. Tutustumiskäynti kestää noin tunnin ja
on jäsenille maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 18.10.
osoitteeseen liisa.saarenheimo(at)gmail.com.
Kerro myös puhelinnumerosi.
Vierailun jälkeen halukkailla on tilaisuus tutustua kollegoihin Ateneum Bistrossa (samassa
talossa). Yhdistys tarjoaa jäsenilleen lasilliset.
Tervetuloa!
Tutustu:
Kansallisgallerian kuvakokoelmat
Taidekokoelmat verkossa -sivusto
Kansallisgallerian Flickr-tili
Kuva: Kansallisgalleria / valok. Hannu Aaltonen
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Parasta elämässä -komedia Helsingin Kaupunginteatterissa
tiistaina 10.12.2019 klo 19.00
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5
Lippuja varattu 12 kpl, avecit tervetulleita mukaan.
Martti Suosalon mestarillinen monologiesitys on liikuttava, toiveikas ja surullisen hauska
kertomus kroonisesti masentuneen äidin pojasta, joka koettaa piristää äitiään listaamalla
asioita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista. Näytelmän esittävät Martti Suosalo ja
yleisö.
Näytelmän kesto noin 1 t 20 min, ei väliaikaa.
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=542075
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Katso lisätietoja näytelmästä Helsingin kaupunginteatterin sivuilta.
Pääsyliput:
– jäsenten peruslippu 24 e, eläkeläiset 20 e
– avecien peruslippu 36 e, eläkeläiset 32 e
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään to 31.10.
osoitteeseenesko.mustonen(at)pp2.inet.fi.
Kerro myös puhelinnumerosi.
Tervetuloa!
Kuva: Helsingin kaupunginteatteri / valok. Otto-Ville Väätäinen

Tulevia tapahtumia:
Tammikuussa näyttelyvierailu Amos Rexiin: Birger Carlstedt
Helmikuussa tutustuminen Kaivopuistossa sijaitsevaan Mannerheim-museoon
Lisätietoa ja ilmoittautumiset lähempänä. Tarkkaile jäsenkirjeitä!
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You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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