
JÄSENKIRJE   3/22

Hyvät Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen jäsenet 

On ilmennyt, että yhdistyksemme sähköinen jäsenkirje ei ole saavuttanut kaikkia jäseniämme, vaan on 

joutunut harmillisesti roskapostiin. Sen vuoksi yhdistyksen hallitus on päättänyt lähettää tämän jäsenkirjeen 

postitse. Muista päivittää muuttuneet yhteystietosi (sähköposti, osoite tai puhelinnumero) Raimo Venäläiselle 

venalainenraimo@gmail.com. Jäsenkirjeet julkaistaan myös yhdistyksen verkkosivuilla, joten sielläkin 

kannattaa käydä kurkistamassa silloin tällöin, jos sähköpostiasetukset ohjaavat viestimme roskiin. 

https://www.espoonkaupunginteatterinkannatusyhdistys.fi/ 

Syksyn tapahtumat 

Espoon kaupunginteatterin kulissikierros ja syksyn ohjelmiston esittely 

Revontulihallissa   ti 16.8. klo 16.30 – 18 avaa yhdistyksemme syyskauden toiminnan. Tilaisuus on 

maksuton, ja mukaan mahtuu max. 40 henkeä. Ilmoittautumiset Teresia Volotiselle 

volotinent@gmail.com tai 050-3413784 . 

Olemme varanneet kannatusyhdistyksen jäsenille ja heidän ystävilleen lippuja Espoon teatterin Valter 

Juveliuksen ihmeellisistä seikkailuista kertovan Jumalaisen näytelmän heti ensi-iltaa seuraavaan 

päivänäytökseen lauantaina 10.9. klo 14 hintaan 30 e. Varaa lippusi Teresia Volotiselta 

volotinent@gmail.com tai puh. 050 34 13 784 viimeistään 26.8. mennessä. Saatuasi vahvistuksen maksa 

lippusi yhdistyksen tilille FI12 5724 4220 045856. Käytä viitenumeroa 883939. Liput jaetaan Revontulihallin 

aulassa ennen esitystä.  

Espoon kaupunginteatterin Martti Suosalon ja Mika Nuojuan tähdittämä Huomenna hän tulee        

-näytelmä jouduttiin siirtämään marraskuuhun. Aiemmin näytökseen varatut ja maksetut liput ovat voimassa. 
Vielä on kuitenkin mahdollista ostaa lippuja 16.11. klo 19 esitykseen hintaan 36 e. Varaa lippusi Leo 
Eskolalta leo.eskola@pp.inet.fi tai puh 040 836 44 33 viimeistään 15.10. Saatuasi vahvistuksen maksa lippusi 
yhdistyksen tilille FI12 5724 4220 045856. Käytä viitenumeroa 882574. Liput jaetaan ennen esitystä 
Revontulihallin aulassa.

8.10. on suunnitteilla teatteriretki Lahteen katsomaan musikaalia Something Rotten – Jotain mätää. 
Retkestä tiedotetaan elokuun alun jäsenkirjeessä. 

Kannatusyhdistyksen 40-vuotisjuhlavalmistelut on aloitettu. 
Keräämme 40-vuotisjuhlajulkaisuumme muistitietoa, valokuvia ja lehtileikkeitä tai muita dokumentteja. Jos 
voit lainata valokuvia tai haluaisit kertoa muistikuvia yhdistyksestä, ota yhteyttä Tutteli Elomaahan, 
tutteli.elomaa@gmail.com tai puh 050 345 85 36. 

Tiedoksi, että Espoo-viikolla on luvassa Espoon kaupunginteatterin järjestämää ilmaista katuteatteria 26. – 
28.8. kulttuurikeskuksen amfilla. Seuraa juhlaviikon ilmoittelua! 

Toivotamme yhdistyksen jäsenille hyvää kesää! 
Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen hallitus 
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