Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

14.9.2020

Chaîne des Rôtisseurs Finlande
Association Mondiale de la Gastronomie
Chaîne des Rôtisseurs Pohjanmaa

VIELÄ EHTII MUKAAN ilmoittautumista on pidennetty 20.9.2020 asti
Arvoisat Chaîne des Rôtisseurs Pohjanmaan jäsenet palaamme varovasti
normaaliin ohjelmaan.Tervetuloa mukaan vierailulle Kalevan Navetta , Taideja kulttuurikeskukseen.
Seinäjoen Itikanmäellä sijaitseva Kalevan Navetan saneeraus valmistui keväällä 2020 taide-ja
kulttuurikeskukseksi.Talo on vanha kivinavetta, jonka historia alkaa 1890-luvulta. Navetan toinen elämän
vaihe alkoi 1909, talo toimi silloin verkatehtaana. Kolmas elämän vaihe alkoi verkatehtaan kaaduttua 1920luvun laman jalkoihin. 1930-luvun vaihteessa Navetta uudistettiin Seinäjoen sotilaspiirin tarpeisiin.Kalevan
Navetta oli puolustusvoimien käytössä 1990-luvulle saakka.
Voutikunta maksaa Taide-ja kulttuurikeskuksen sisäänpääsyn ja opastetun kierroksen.
Tilaisuus alkaa klo 12:00 brunssilla, Äärellä Ravintola Kuppi + Kattila viihtyisässä
lounasravintolassa. Äärellä brunssi tarjoaa makuelämyksiä - Maukas ruoka on yhdistelmä perinteisiä
suomalaisia raaka-aineita ja makuja maailmalta. Prunssin hinta 24€, maksetaan paikan päällä.
Olette tervetulleita kuuntelemaan lisää Kalevan Navetan askelista tähän päivään.
M inimi osallistujamäärä 15h,että tilaisuus toteutuu.
Koronatilanteen vuoksi erillistä yhteiskuljetusta ei tapahtumaan tulla järjestämään.
PYSÄKÖINTI: Talon ympärillä on 50 autopaikkaa talonasiakkaille. Ensimmäinen tunti on ilmainen
pysäköintiautomaatista noudetulla lipukkeella ja seuraavat tunnit 1€/h. Lähin yleinen pysäköintialue
sijaitsee Maakunnankadulla noin 700 metrin päässä, josta saapuessa Kalevan Navetalle kulje Lakeuden
Ammunkoi-sillan kautta.
Kalevan Navetan kartta: https://w w w .kalevannavetta.fi/w pcontent/uploads/KN_Pihapiiri_Kartta_010620.pdf
HUOM!! Toim im m e terveysviranom aisten suositusten m ukaisesti. ( Suusuojat m ukaan,
käyttö tarpeen m ukaan )

Tapahtuman tiedot
Tutustum inen Kalevan Navetta, Taide- ja kulttuurikeskukseen
Aika: Lauantai 26.9.2020, 12:00–15:00
Paikka: Kalevan Navetta, Taide- ja kulttuurikeskus
Osoite: Nyykoolinkatu 25, Seinäjoki, Kartalla
Kalevan Navetta, Taide- ja kulttuurikeskus
Ilmoittautuminen alkaa 7.9.20 kello18:00 ja päättyy 20.9.20 klo 12:00 mennessä Lyyti.fi kautta
Päivän koodit:Smart casual, käädyt ja avec.
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Arvoisa jäsen,
Jos yhteystietosi ovat muuttuneet tai sähköpostiosoitteesi ei ole tiedossa, ilmoitatko uudet tietosi.
Rekisterin ylläpitäjä on järjestön sihteeri. sihteeri@rotisseurs.fi

Tapaamisiin!
Kaj Lax

Tuija Raunio

Chaîne des Rôtisseurs Finlande
Bailliage de Bothnie
Bailli Regional, Pohjanmaan vouti
Commandeur
kaj.lax@luukku.com

Vice-Chargée de Missions

Lisää tapahtumia, uutisia ja tietoa:
w w w .rotisseurs.fi

Osoitelähde: Chaîne des Rôtisseurs Suomi jäsenrekisteri
Chaîne des Rôtisseurs Suomi

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
Pow ered by Postiviidakko™

2/2

