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Matkat, retket, teatterit syksyllä 2021
Syyskuu
Teatteri perui ’Parasta ennen’ -näytännön näyttelijän sairastuttua
Lokakuu
’Kaupunki ilman identiteettiä – näyttely vantaalaisesta kulttuuriympäristöstä’ ti 19.10.2021
Vantaan kaupunginmuseo, Hertaksentie 1
- yhdistykselle varattu opastettu käynti klo 10.00
- näyttely on maksuton
- ryhmäkoko max. 20 henkilöä
- ilmoittautuminen matkavastaavalle
Umpimähkä-retki ke 20.10.2021
-matkaan lähdetään bussilla (Packalen) klo 10.30 hotelli Vantaalta
-päivän mittaan vieraillaan kahdessa kohteessa, joista jälkimmäisessä on myöhäinen lounas
-rahakukkaro kannattaa ottaa mukaan
-takaisin hotelli Vantaalla ollaan n. klo 16.30 -17.00
-retken hinta on 15.00 e
-eräpäivä 7.10.2021 / viite 3036
’Kirjeitä Sinulle’ Kulttuuritehdas Vernissa ti 26.10.2021 klo 13.00
-’teatteriesitys on syntynyt ikäihmisten yhteisen taidetyöpajan tuloksena, koronaviruksen
varjostamana v. 2020, mutta ’se laajenee kertomaan tuulen laulusta, meren pauhusta, muistoista,
toiveista ja unelmista’
-osa Armas-festivaalia
-mukana on myös Mirkka Rekolan ja Eila Kivikk’ahon runoja
-teatteriesitys on maksuton
-ilmoittautuminen matkavastaavalle, jolta saa teatterilipun
Marraskuu
’ Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani’ su 7.11.2021 klo 15.00
Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa
-perinteinen Korson Komeettojen hyväntekeväisyyskonsertti
-lippu 36.00 euroa
-eräpäivä 7.10.2021 / viite 2503
’Kytketty kaupunki, kätketty taide’
Järvenpää Art Museum ke 24.11.2021 klo 10.00
-kansainvälisesti palkitun englantilaisen mediataiteilijan Stanzan näyttely on osa Järvenpään
kaupungin 70-vuotisjuhlavuoden ohjelmistoa
-installaatioita ja teoksia, jotka kysyvät: millainen on kokemus digiajan kaupungista, millaisia
maisemia teknologia piirtää ympärillemme ja millaisia jälkiä teknologia jättää meihin??
-yhdistys maksaa opastuksen
-pääsylippu/eläkeläiset 6.00 euroa, maksetaan paikan päällä
-museokorttikohde
-R-juna Tikkurilasta, sovitaan tarkemmin lähtijöiden kesken myöhemmin

’Jäniksen vuosi’ pe 26.11.2021 klo 14.00 Hämeenlinnan teatteri / mv. Tellervo Karhapää
-’Jäniksen vuosi’ on tarina Vatasesta, jäniksestä ja oravanpyörästä pois jättäytymisestä
-ohjaaja on Taru Mäkelä ja keskeisimmän jäniksen roolin näyttelee Kari-Pekka Toivonen
-retken hinta on 55.00 euroa ja se sisältää teatterilipun, lounaan ja bussikuljetuksen
-bussi lähtee hotelli Vantaalta klo 10.30 ja takaisin ollaan n. klo 18.00
-eräpäivä 21.10.2021 / viite 2008
Joulukuu
Vierailu Mannerheim-museossa pe 3.12.2021 klo 12.00
-Kalliolinnantie 4 (Kaivopuistossa)
-mennään yhdessä Tikkurilasta junalla, jatketaan raitiovaunulla (matkat omalla kustannuksella),
sovitaan tarkempi aikataulu lähtijöiden kesken myöhemmin
-museolipun hinta: eläkeläiset 10.00, maksetaan paikan päällä
-museokorttikohde
-vierailu on aina opastettu, kesto n. 45 min.
-22.10. alkaen museoon voidaan ottaa toistaiseksi max. 12 henkilöä/ryhmä / amanuenssi 23.9.
-tarvittaessa voidaan järjestää toinen retki myöhemmin
Ilmoittautumiset ja tiedustelut / matkavastaavat
Pirkko Hannula (syksy)
040 5364042
pirkko.hannula@elisanet.fi
Tellervo Karhapää
040 7284030
telle.karhapaa@kolumbus.fi

