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Puheenjohtajan palsta

Syksyistä polkua peittää värikäs lehtimatto,
värikkäämpi kuin yksikään itämainen.
Saisipa sen mukaansa.
Tämän vuoden kalenterissani on syyskuun
kohdalla yllä oleva runo, tekijää ei ole ilmoitettu.
Kuinka monet asiat elämämme aikana ihastuttavat
vain hetken ja sitten häipyvät tai poistetaan
näkyvistä.
Tästä pääsenkin teatteritoimin-taan, joka sekin
elää näyttämöllä esityksen ajan ja jää sitten
katsojan muistoihin. Teatteri-esityksen menestystä
mitataan tämän päivän yleisimmällä mittarilla,
katsojamäärällä. Se ei todellakaan kerro koko
projektin
onnistumisesta.
Kuoreveden
kesäteatterissa kävi n. 1000 katsojaa viime kesänä.
Teatteri-esitys tarvitsee katsojia, muuten se ei
toteudu.
En kerro säästä, sillä se on kaikille yhteinen
kokemus, mutta olla näyttelijänä, se on fiilislaji.
Moni
pääsi viime kesänä kokemaan itsensä ylittämisen
tunteen. Vahva

yhdessä
tekemisen
meininki.
Sitä
on
teatteriharrastus.
Kuoreveden
kesäteatterissa
oli
muillakin
tekemisen meininki kuin esiintyjillä. Onnistuneen
näytöksen
kaikkia
toteuttajia
kiitän
innos-tuneesta
ahkeruudesta, autojen ohjauksesta, kahvilan
hoidosta yms.
Seurantalon julkisivua on kohennettu, rännit
asennettu katolle. Talomme tarvitsee jatkuvaa
huoltoa, josta vastaa viikottain kokoontuva
Ukkokerho.
Syksyn toiminta on alkanut. Kerhot entisillä
viikonpäivillään. Jumppa, kaksi ilmaisutaidon
kerhoa, teatterikerho, ukkokerho ja Bingo, joka on
torstaisin. Näiden kaikkien toteuttamiseen
tarvitaan tekijöitä, varmaan jokaiselle halukkaalle
löytyy sopivaa tekemistä. Seuran yleisen kokouksen
valitsema
johtokunta
vastaa
toiminnasta.
Yhdistystoiminta on yhdessä tekemistä.
Nuorisoseura pitää meidät kaikki mieleltään
nuorina. Sitä lehtimattoa ei lakaista pois.
Syysterveisin
Inkeri Ojanen

Mummo pyöräili Nysän kesäteatterin näyttämölle
12 kertaa…
Kesäteatterissamme vieraili lähes tuhat katsojaa,
jotka jaksoivat eläytyä Mummon juoniin täysillä,
vaikka sade joskus kastelikin. Karppasen Kertosäe
orkesterin pomo nauratti pienempiä katsojia ja
laulut jäivät soimaan mielessä niin, että
pienemmät katsojat lauloivat niitä katsomosta
poistuessaan…
” aurinko paistaa ja vettä sattaa,
taitaa tulla kesä” .

Pikkujoulut Nysällä 21.11. klo 14
Hämeen H-Killan järjestämän ohjelmallisen
pikkujoulun ohjelmassa mm. yhteinen kuusen
koristelu, Tuomas Marttila soittaa jouluisia säveliä
marimballa, joululauluja laulattaa Leena Marttila,
Nysän Ilmaisutaidon kerhon pienoisnäytelmä.
Joulupukki vierailee muorinsa kanssa, (ei
pikkujoulupakettia).
Tarjolla riisipuuroa ja väskynäsoppaa sekä
torttukahvit.
Lipun hinta 10 €. Lapset ilmaiseksi.
Tarjoilun vuoksi toivotaan ilmoittautumista 14.11.
mennessä puh. 044 536 9338.
Tervetuloa!
Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry:n syyskokous
Nysän talolla
1.11.2015 klo 15

Tulossa Nysän näyttämölle
keväällä 2016
Dario Fon tyylipuhdas italialainen farssi ”Kaikki
vorot eivät tule varkaisiin”.
Kun kaikki sattuvat väärään aikaan oikeaan
paikkaan, on väärinkäsitysten pakka sekoitettu
kunnolla. Kaikki salailevat jotain ja jokaisella on
luuranko kaapissa tai kaappikellossa. Onneksi
joukossa on joku, joka on rehellisesti varas.
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on siis luvassa.
Liikuntatapahtuma lauantaina
26.9. klo 15
Tulkaapa vetäisemään saunalenkki Nysälle. Matkat
perinteisesti 5 ja 10 km omalla tyylillä.
Halukkaille myös ajanotto.
Kahvi ja mehutarjoilu sekä arvonta osallistujien
kesken.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Johtokunta
Kinkkubingot alkavat torstaina 5.11.
Joka torstai pelataan kuusi kinkkua. Viimeinen
kinkkubingo on 17.12.
Joulutauon jälkeen bingo jatkuu 7.1.2016 klo 18.

Nysän talo on saanut upeat uudet rappuset. Kiitos
Ukkokerhon. Ensi keväänä tehdään vielä
invaramppi kaiteineen.

Mummo
ja Jauhiainen
kahvittelevat...

Aku Haanpäätä esittänyt
Kristian Rajala, nuori
rakkaus ei meinannut
saada sanaa suustaan
ihastukselleen Tiialle
(Janina Reini)

...ja Köppä ja Karppanen
vauhdissa.

Kuvat: Kari Moisio

