NYSÄN UUTISET
Helmikuu 2017

Puheenjohtajan palsta
Juhlarunsasta vuotta 2017!
Suomi 100 nimissä on jo näin alkuvuodesta mitä runsain tarjonta tilaisuuksista, tempauksista, konserteista ja
uudelleen herätetyistä esiintymisryhmistä. Kokonaisuutena katsoen on
hienoa että tämä asia herättelee meitä
talviunesta toimimaan ja löytämään
vahvuuksiamme.
Suomi on yhdistyksien luvattu maa.
Järjestötoimintaa on ollut 100 vuotta
Suomessa. Jo aikaisemminkin. Nuorisoseuratoiminta alkoi jo v. 1881 Kauhavalla ja levisi nopeasti ympäri Suomea. Kuorevedelle perustettiin nuorisoseura itsenäisen Suomen aikana
vuonna 1919. Nysä ei ole ainoa tänne
perustettu nuorisoseura, mutta ne
muut nuorisoseurat ovat lakanneet jo
toimimasta. Jämsän alueella toimii
Nysän lisäksi toinenkin nuorisoseura,
Jämsän Tanhuajat ry.
Mikä on järjestötoiminnan tulevaisuus
ja mihin järjestöjä tarvitaan? Suomi on
rakennettu järjestötoiminnalla 1800luvun loppupuolella ja järjestötoiminta

kantaa edelleen yhteiskuntaamme.
Inhimillinen pääoma: osaaminen, taidot, terveys, yhteistyö, järjestötyö.
Elämme mielikuvayhteiskunnassa.
Mielikuvat syntyvät siitä miltä asiat
näyttävät ulospäin. Maailma muuttuu,
ihminen ei muutu. Henkilöltä tullut
viesti on 6 kertaa suurempi kuin organisaatiolta. Tarvitaan tahtoa tehdä
toisin tulevaisuudessa. Rohkeaa kokeilua. Luodaan selkeä kirkas päämäärä,
suunta ja miten mennään. Luodaan
turvaverkkoa: Kohtaa, kuuntele, kannusta, kehu, kiitä.
Kuoreveden Ns. Nysällä on rohkeita
päämääriä. Nysän näyttämölle valmistuu ensi-ilta 4.3. Uskoa tulevaisuuteen
riittää, kun Vesurin hakerahoituksen
avulla suunnittelemme kesäteatterille
katosta ensi kesäksi.
Seurallamme on mainiot puitteet teatteritoiminnalle. Silti jokainen projekti
on riskinotto ja vaatii paljon työtä onnistuakseen, mikä tarkoittaa paljon
yleisöä katsomoon!
Näillä mennään!
Inkeri Ojanen

Nysän vuosikokous keskiviikkona
15.2. klo 17 Nysällä

Jämsän teattereiden vuosijuhla
1.4. klo 18 Ilveslinnassa

Viime vuonna 2016...

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Johtokunta.

Kaikille avointa ohjelmallista teatterijuhlaa vietetään Jämsänkosken Ilveslinnassa.
Teatteriraati asettaa ehdolle vuoden
2016 näytelmistä parhaita nais- ja miesroolien esittäjiä, sekä parhaita näytelmiä ja ohjauksia. Voittajat julkaistaan
teatterijuhlassa.
Alle 18-vuotiaiden parhaat roolisuoritukset palkitaan Konseuksen stipendillä. Nysä on ehdottanut stipendin saajaksi myös oman ehdokkaansa alle 18vuotiaiden rooleista.
Tervetuloa jännittämään kuka nappaa
minkäkin ”pystin” omassa ”Oskar gaalassamme”.
Liput 10€ sis kahvitarjoilun. Lippuja
puh. 536 9338 tai ovelta

Tuuletettiin kansallispukuja
Runo- ja musiikkimatineassa
Kalevalanpäivänä 28.2.

Runo- ja musiikkimatinea sunnuntaina 26.2. klo 14 Nysällä
Ohjelmassa mm.:
 Ilmaisutaidon kerhon ”Sotakesä
-44” -kuvaelma
 Heikki Mannisen omia laulelmia
 Runo suomalaisista tokaisuista
 Immi Hellén Seuran esitys
 ”Samuelin tarina”
 Nysän runoryhmäesitys ”Jos olisin
puu”, johon pyydetään myös yleisöltä apuja…
Liput 10 € sis. pullakahvit.
Tervetuloa!

Ilmaisutaidon kerholaiset esittivät
taitojaan kevätnäytöksissä 29.5.

Teatteriretki Pyynikille 27.6.
Perinteinen teatteriretki Pyynikin kesäteatteriin. Esitys alkaa klo 18.
Pyynikin kesäteatteri juhlistaa 100vuotiasta Suomea uudella upealla musikaalilla ”Niskavuoren Nuori Emäntä”.
Rooleissa mm. Maria Pere (Loviisa),
Mikko Nousiainen (Juhani), Elina Keinonen (Malviina). Lisäksi mm. Petra Karjalainen, Sari Havas, Ronja Alatalo ja
Puntti Valtonen.
Klassikkonäytelmän dramatisoi musikaaliksi sekä ohjaa Miika Muranen.
Liput myynnissä nyt.
Tiedustelut ja varaukset
Nysän numerosta 044 536 9338!

Viime vuoden gaalassa Nysän näyttelijöitä
palkittiin: Kristian Rajala sai nuorten
stipendin ja Maili Jokinen voitti ”yleisön
suosikki” -palkinnon

Kuvat:
Veijo
Pietiläinen
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