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"Voi Luoja" näytelmän 
esitykset jatkuvat 
syyskaudella

 "Voi Luoja" on saanut huikean 
yleisömenestyksen. Kaikki 
kevätkauden esitykset on loppuun 
varattuja. Teatteri on saanut 
sovittua lisäesityksiä syyskaudelle. 
Kannatusyhdistys on varannut 
jäsenilleen lippuja marraskuun 
esityksiin. Lisätietoja syyskauden 
lippuvarauksista lähetämme 
maaliskuun jäsenkirjeessä. 

Teosesittelyjä Tapiolan 
kirjastossa

Kirjoittajat Marko Järvikallas, 
Okko Leo ja Harri Virtanen ovat 
kehittäneet jo useiden vuosien ajan 
tyylilajia, jonka he ovat nimenneet 
perhescifiksi. Heidän 
kirjoittamansa kolmen 
pienoisnäytelmän  ” 3 kuvaa 
huomisesta” ensi-ilta on 
Louhisalissa 27.2. Marko Järvikallas 
ja Okko Leo esittelevät teoksen 
perjantaina 28.2. ennen esitystä klo 
18.15 Tapiolan kirjastossa.

Virossa useita palkintoja voittanut 
Macbeth-esitys vierailee Espoossa 
5. - 7.3. Ohjaaja Antti Mikkola
esittelee teoksen torstaina 5.3.
ennen esitystä klo 18.15 Tapiolan
kirjastossa.

JÄSENKIRJE 
35 vuotta espoolaisen teatteritoiminnan hyväksi

ESPOON 
KAUPUNGINTEATTERIN
KANNATUSYHDISTYS

         VUOSIKOKOUS
Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen 
vuosikokous pidetään maanantaina 16.3.2020 
klo 18 Kahvila Sakarissa os. Revontulentie 8. 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokousaineistot julkaistaan 2.3.2020 
kotisivuilla. Esityslista tämän kirjeen toisella 
sivulla. 

Vuosikokouksen jälkeen klo 19 on 
taiteilijatapaaminen. Vieraanamme on ”Voi 
Luoja”- esityksen ohjaaja Taru Mäkelä. 
Kokoustarjoilujen takia pyydämme osallistujia 
ilmoittautumaan 10.3.2020 mennessä 
sähköpostitse laila.suokorte@kolumbus.fi tai puh 
040 547 7505.
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Espoon kaupunginteatterin 
kannatusyhdistyksen vuosikokous maanantaina 
16.3.2020 klo 18.00 Kahvila Sakarissa os. 
Revontulentie 8.

Esityslista
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3. Valitaan kokouksen sihteeri

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa

5. Läsnäolijoiden toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

7. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajan lausunto.

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa ovat Helena Eriksson, Leo Eskola, Sinikka
Mäntysalo-Lamppu ja Laila Suokorte.
10.Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä.
11.Määrätään jäsenmaksun suuruus
12.Päätetään talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
13.Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan
palkkiosta.
14.Päätetään toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotaa
varten.
15.Ilmoitusasiat
16.Kokouksen päättäminen
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Lehman trilogia 
Revontulihallissa 
torstaina 26.3.klo 18.30

”Tätä kriitikoiden ylistämää 
näytelmää on esitetty 
Ranskassa, Italiassa, Saksassa, 
Espanjassa ja sen Lontoon 
National Theatren 
näyttämöllepano (ohj. Sam 
Mendes) siirtyi Off-
Broadwaylle New 
Yorkiin.” ( esittelyteksti 
teatterin esitteestä). 
Revontulihallissa näyttämöllä 
ovat Timo Torikka, Jussi 
Lehtonen, Juha Sääski ja 
Maija Ruuskanen. Suomen 
kantaesityksen ohjaa Davide 
Giovanzana. 
Kannatusyhdistys on varannut 
torstain 26.3. klo 18.30 
esitykseen (HUOMAA AIKA) 
jäsenille ja heidän ystävilleen 
lippuja hintaan 33 euroa/
henkilö. Varaa lippusi 
sihteeriltä 
laila.suokorte@kolumbus.fi 
tai puh 040 547 7505 
viimeistään 17.3.2020. Saatuasi 
vahvistuksen maksa lippusi 
yhdistyksen tilille FI12 5724 
4220 045856. Käytä 
viitenumeroa 882561. Liput 
jaetaan ennen esitystä teatterin 
aulassa.

!

Varmista, että yhteystietosi ovat oikein 
yhdistyksen jäsenrekisterissä. Tiedotamme 
sähköpostikirjeillä ja kotisivujen välityksellä. Postitse 
jäsenkirjeet lähetetään vain niille, joilla ei ole 
sähköpostia. Lähetä tieto muutoksista 
yhteystiedoissasi sihteerille. 
laila.suokorte@kolumbus.fi tai puhelin 040 5477505




