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Puheenjohtajan palsta
Vihreyden ja vehreyden valtakausi on
ympärillämme jälleen hehkussaan. Neiti kevät on saapunut luoksemme. Ihminenkin uudistuu lämmön voimasta
ja antaa kasvulle tilaa eri tavoin toimien, mutta kevät on perinteisesti myös
kiireistä aikaa. Jotain on päättynyt ja
jotain on alkamassa.
Nuorisoseurassamme päättyy Ilmaisutaidon kerhojen toiminta Kevätnäytökseen toukokuun viimeisenä sunnuntaina silloin esitettävien näytelmien merkeissä. Kerhojen opiskelun ja toiminnan tavoitteen huomioon ottaen on
suotavaa, että kerholaiset voivat näyttää osaamistaan yleisölle ja silloin toteutuu myös kerhon tarkoitus.
Seuramme taloa on kohennettu viime
vuosina tasaiseen tahtiin Ukkokerhon
toimesta. Tämä vaatimaton porukka ei
tee numeroa itsestään, vaan ahertaa
10 miehen voimin niin seurantalon
korjauksia ja ulkohommia kuin näytelmien lavasteitakin. Julkinen kiitos on
paikallaan heille. Kun on toimintaa
pysyy talouspuolikin seurassamme
kunnossa ja on voitu tehdä hankintoja
ja uudistuksia. Mainittakoon talon

Mäntän puolen ikkunat ja saliin pimentävät verhot sekä kahvilaan ja saliin
verhot.
Tähän aikaan yleensä ja niin nytkin
harjoitellaan kesäteatterinäytelmää.
Kuoreveden kesäteatterissa nähdään
Maiju Lassilan kansannäytelmä ”Mimmi Paavaliina”. Ensi-ilta on su 3.7.2016
klo 18. Ihmisten tavoitteet ja luonteet
esille tuova teksti kertoo hauskasti ja
ovelasti tiedon välittämisestä silloin
kun se oli vain ihmisen puheen varassa. Luovuutta tarvitaan siinäkin. Luovuus on käytännöllistä toimintaa, jossa
ihminen muuttaa maailmankuvaansa,
havainnoi todellisuutta, uusia yhteyksiä, ennakoi ja toteuttaa ideoitaan eri
tavoin. Syntyy ainutkertaisia tilanteita.
Ne tekevät maailman paremmaksi
elää.
Tervetuloa kesäteatteriimme tänäkin
kesänä!
Inkeri Ojanen

Ensi-ilta 3.7.2016 klo 18. Muut esitykset heinäkuussa keskiviikkona ja torstaina klo 18 sekä sunnuntaina klo 14.
Liput 12 € , alle 5-vuotiaat ilmaiseksi.
Tiedustelut ja varaukset
puh. 044 536 9338.

Nysän harrastajanäyttelijöitä
palkittiin
Jämsän seudun harrastajateattereiden
juhlassa 2.4. Jämsänkosken Ilveslinnassa palkittiin Nysänkin näyttelijöitä.
Nuorten stipendin sai Kristian Rajala
roolistaan Aku Haanpäänä ”Varokaa
Mummo tulee” -näytelmässä. Maili
Jokinen sai yleisön suosikki -palkinnon
roolistaan kauppias, lääkäri ja poliisi
Jauhiaisena ”Varokaa Mummo tulee” näytelmässä. Onnea vielä palkituille!

Bingo
Bingoa pelataan vielä 2.6.
kesätauon jälkeen bingo
jatkuu 4.8. klo 18 tuttuun
tapaan.

Jumppa
Jumppa jatkuu Kertun ohjauksessa 29.8. klo 18.

Mimmi Paavaliina

Kristian Rajala (kesk.) ”Pätkän” eli Seppo
Väänäsen haastattelussa

Ilmaisutaidon kerhojen kevätnäytökset 29.5. klo 14 Nysällä
Ohjelmassa on kaksi näytelmää:
 8–9-vuotiaiden näytelmän ”Mullin
Mallin maa” ohjaa Inkeri Ojanen
 10–13-vuotiaat esittävät ”Ahaa –
tavallisen erilaista”, jonka ohjaa
Maria Halminen.
Liput 5 €. Väliajalla on buffetti, jossa voi
nauttia vaikkapa päiväkahvit.
Tervetuloa kannustamaan nuoria näyttelijöitämme.

Maili Jokinen ”Pekka Puupään” eli Petri
Silventoisen käsittelyssä

Kuoreveden kesäteatterissa Nysällä
”Mimmi Paavaliina”
Maiju Lassilan humoristinen kansankuvaus aikalaisistaan on kestävää ja elinvoimaista. Kellä ikää on enemmän,
hänellä on kokeneemman konstit.
Mimmin tavoitteiden selviytymistarinan ohjaa Maria Halminen.
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Aurinkoisena äitienpäivänä 8.5.
kokoonnuttiin kuvaan Nysän uusille
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