Tampereen Naisvoimistelijat ry:n tiedote
Maaliskuu 2019
KEVÄT KEIKKUEN TULEVI!

Tampereen Naisvoimistelijoiden kevätkausi kääntyy kohti kesää. Jumpat jatkuvat
edelleen tiukkaan tahtiin, ja suuri joukko jäseniämme liikkuu tälläkin viikolla eri
puolilla Tamperetta.

Tässä tiedotteessa






Pääsiäisnoituutta Hyhkyssä torstaina 11.4
Kertamaksulla kesäkuntoa
Kevätnäytös toukokuussa: laitathan kalenteriisi!
Aikataulumuutoksia: juhlapyhiä ja eduskuntavaalit
Kesällä luvassa monenlaista jumppaa.

Lastentapahtuma Hyhkyn koululla
Viime syksynä TNV tempaisi Hyhkyn koululla. Tuolloin lasten suursuosikiksi noussut
Halloween -tapahtuma saa nyt uuden muodon, kun torstaina huvitellaan taas.
Koko perheen pääsiäistapahtuma Noitametsä järjestetään
Hyhkyn koululla
torstaina 11.4.2019
klo 17 – 19.15.
Paikalle saa tulla naamiaisasussa (tai ilman).
Pääsymaksu on vain 5 €, ja se sisältää kaiken hauskan:
- temppurata
- onginta
- kasvomaalaus.
Aikuiset ja alle yksivuotiaat ilmaiseksi.
Tule hakemaan iloinen mieli pääsiäisen viettoon Noitametsästä!

Kertamaksulla mukaan!
Jos kesäkuntoon pääseminen on alkanut kiinnostaa, mutta keväinen kalenterisi
pursuaa kiireitä: muistathan, että TNVn jumpalle voit ehtiessäsi poiketa myös
kertamaksulla.
Yksi 55 minuutin riemukas liikuntahetki maksaa vain 7 euroa.
Varaa siis tasaraha verkkarin taskuun ja suunnista tunnille! Aikataulut löydät
osoitteesta tampereennv.fi.

Kevätnäytös
Perinteinen kevätkauden juhlahetki koittaa viikko äitienpäivän jälkeen, kun
Tampereen Naisvoimistelijoiden kevätnäytös järjestetään Tesoman palloiluhallilla
sunnuntaina, 19.5.2019
klo 14.00.
Ohjelmia on jo alettu harjoitella, ja luvassa on jälleen kerran näyttämön täydeltä
tanssin riemua ja yhdessä tekemisen tuomaa hyvää tuulta.
Lippuja myydään esitystä edeltävällä viikolla jumppatuntien yhteydessä (tarkemmat
tiedot hinnoista, ajoista ja paikoista myöhemmin Facebook-sivullamme), ja tietenkin
näytöspäivänä salin ovella.

Poikkeusaikataulut: Pääsiäinen, Vappu ja vaalit
Pääsiäisenä (18. – 22.4.2019) jumpat ovat tauolla kiirastorstaista
pääsiäismaanantaihin.
Vapunpäivänä 1.5.2019 ei jumpata.
Hyhkyn koulu on äänestyspaikkana eduskuntavaaleissa, joten
perjantaista sunnuntaihin 12. – 14.4.2019
Hyhkyn koululla
järjestettävät jumpat on peruttu. Muilla kouluilla liikutaan tavalliseen tapaan.

Kesäkin tulee ja jumpat sen mukana
Kesälomalla on aikaa, ja moni jäsenistämme haluaa viettää sitä muun mukavan
ohella myös liikkuen.
Luvassa on esimerkiksi kesätanssien harjoitteluun oivasti soveltuvaa lavista, sekä
monenlaista muuta – tuttua ja tehokasta Koulukadun kenttätuntia unohtamatta.

Tiedotamme kesäjumpista lisää huhti-toukokuun vaihteessa. Seuraa siis Facebooksivujamme sekä seuran nettisivuja osoitteessa tampereennv.fi.

Kerrottavaa, palautetta, kysyttävää? Tiedotettavaa TNVn jäsenille?
Tavoitat tämän tiedotteen tekijät parhaiten sähköpostitse osoitteesta
tiedotus@tampereennv.fi.
Seuraavaan tiedotteeseen tarkoitetut asiat on toimitettava ylläolevaan
sähköpostiosoitteeseen viimeistään torstaina, 14.4.2019. Voit tehdä meille
ehdotuksia tiedotteen sisällöksi, teemme valinnat koko jäsenistön toiminnan
sujuvuutta ajatellen.

Ystävällisin terveisin,
Riina Nummi ja Katja Palanne
tiedotus@tampereennv.fi

