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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys, hyvät nuorisoseuraystävät!
Ystävät ovat kuin tähdet, aina niitä ei
näe, mutta ne ovat kuitenkin olemassa. Näin ystävänpäivän tunnelmissa kirjoitan ja kerron seuran jäsenille, että
vuosi on alkanut Nysällä toiminnallisesti vauhdikkaasti.
Uusia esityksiäkin valmistuu jo Kalevalanpäiväksi. Runo- ja musiikkimatineaan. Ilmaisutaidon kerhosta, Prinsessojen oppitunti. Lauri Viidan juhlavuotta vietetään koko vuosi 2016, hänen syntymästään tulee joulukuussa
100 vuotta. Lauri Viita oli ulkonaisesti
vaatimaton, mutta Pispalan nerokas
poika avarsi kasvu- ja kehitysympäristönsä sisäisiltä ulottuvuuksilta suuriin
mittoihin. Hän oli syvästi tutkiva, voimakkaasti ajatteleva henki.
Kansallispukujen loistoa toivomme tulevan myös tilaisuuteen. ”Tuulettakaapa” pukuanne ja tulkaa se yllänne Nysälle. Soittoa ja laulua kuulemme Anne
Kumpulaisen Vapaapääsy-yhtyeen esittämänä. Runoesityksiä on monenlaisia
luvassa.

Seuraavana keskiviikkona 2.3. kello 18
on Nysän Näyttämöllä näytelmän ensiilta, italialaisen Nobelistin Dario Fon
teksti ”Kaikki vorot eivät tule varkaisiin”. Pian 90-vuotias kirjailija on näytelmissään kääntänyt ylösalaisin normit, jotka uhmaavat lakeja sekä ihmisen elämän tasapainoa.
Yhteistyö on voimaa, etenkin teatterin
tekemisessä. Kuinka hauskaa on leikkiä
roolissaan toista persoonaa ja kokea
onnistumisen iloa. Yhdistystoiminnassa
on erityisen tärkeää tehdä yhdessä ja
puhua toisillemme. ”Puhumalla asiat
selviää” ei ole turha sanonta. Vältämme väärät luulot ja skismat kun puhumme asiat halki ja sen mikä vaivaa.
Koska meille ihmisille on luotu puhekyky, käyttäkäämme sitä!
Inkeri Ojanen

Tanhuujien Norjat ja Notkiit, Pikkarat,
Lystikkäät ja Näpsäkät tanhuavat ja
musiikista vastaa Vapaapääsy-yhtye
solisteineen.
Tunnin kestävän ohjelmaosuuden jälkeen on yleisölle tunnin iltapäivätanssit Vapaapääsy-yhtyeen tahdittamana.
Liput 10 €, sisältää kahvitarjoilun.
Buffetti auki ennen ja jälkeen esitysten.

Ilmaisutaidon kerhojen

Vapaapaapääsyyhtyeen ja
Jämsän
tanhuujien
iltapäivälystit
17.4.
kello
14 Nysällä

kevätnäytökset
Nysällä 29.5. kello 14
”AHAA-tavallisen erilaista” on Maria Halmisen ohjaama isompien kerholaisten
näytelmä, jossa pohditaan erilaisuutta
ja opitaan, että erilaisuus on rikkautta,
ketään ei voi arvioida ulkonäön perusteella.
Mitäpä pienemmät kerholaiset esittävät, Inkeri Ojasen ohjauksessa, tule
katsomaan.

Luova lava lapsille päiväleiri
kesäkuussa 6.–10.6.2016
Leiri järjestetään Nysällä 8–12-vuotiaille lapsille päiväleirinä. Viikon mittaisen leirin osallistujille tarjotaan monialainen opetus, taidelajeina teatteri,
tanssi ja musiikki. Kädentaitojakin pääsee harjoittamaan.
Leirille on mahdollisuus ottaa 15 lasta
ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirimaksu on 50 € ja se sisältää opetuksen ja ruokailut. Viimeisen
leiripäivän iltana on ”Luova lava”näytökset
leiriläisten
esittämänä yleisölle Nysällä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset puh. 044 536
9338.

Teatteriretki Pyynikin kesäteatteriin
28.6.
Pyynikin kesäteatteri esittää ”Taivaan
tulet”-näytelmän, joka perustuu Timo
Parvelan ja Kari Väänäsen käsikirjoittamaan samannimiseen tv-sarjaan.
Näytelmässä keskitytään muutamiin
sarjan juonikuvioihin. Näytelmän dramatisoi ja ohjaa Olli-Matti Oinonen.
Retken hinta 50 € sisältää lipun ja kuljetuksen.

Ilmoittautumiset puh. 044 536 9338

Nysän johtokunta 2016
Inkeri Ojanen, puheenjohtaja
Pekka Rämö, varapuheenjohtaja
Tuija Hyytiäinen, jäsen
Keijo Jylhä, jäsen
Ari Karpeeki, jäsen
Maija Patamäki, jäsen
Irja Rämö, sihteeri, rahastonhoitaja

Nuorisoseura-lehti
Suomen Nuorisoseura -liitto jakaa toimittamansa Nuorisoseura-lehden tänä
vuonna jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on Nysän rekisterissä oikea.
Ovatko sinun jäsentietosi ajan tasalla?
Ilmoita muutokset puh. 044 536 9338
tai nysa.ry@phpoint.fi

Nysän Uutiset –
Jäsenten tiedotuslehti
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja
sen toimittavat Inkeri Ojanen ja Irja
Rämö. Lehti ”painetaan” yhdessä Suinulan Sanominen kanssa yhteisellä tulostimella talkoovoimin Suinulan kylätalolla. Suinulassa lehti jaetaan joka talouteen ja postitetaan muualla asuville
jäsenille.
Nysän nettisivuilla www.nysa.fi on tietoa Nysän tapahtumista ja toiminnasta
sekä myös Nysän Uutiset on luettavissa
sivuilla.
Mikäli haluat vaikuttaa lehden sisältöön
ota yhteyttä puheenjohtaja Inkeri Ojaseen puh. 050 570 6986.

