Julkinen tiedote

TUISKULAN SANOMAT
NRO 524

27.1.2016

CABARET
Lähdetäänpä porukalla Raumalle teatteriin. Ohjelmassa on musikaali Cabaret lauantaina 20. helmikuuta
klo 18.00. Lipun hinta on 34,00 € (30 hlö tai enemmän). Väliajalla Teatteriravintola Ankkurissa tarjolla
kahvia/teetä suolaista/makeaa omakustanteisesti. On siellä baarikin. Linja-autokuljetus järjestetään
Voitoisista Tuiskulan kautta Raumalle ja takaisinkin. Lähtö Voitoisista klo 16.20 entiseltä Osuuspankilta.
Matkalta pääsee kyytiin. Tuiskulasta klo 16.35 myös ent. OP.
Nyt sitten pikaiset ilmoittautumiset Valtosen Harrille 29.1. mennessä. Käyttäkää mieluusti tekstiviestiä
numeroon 0400 626756. Jos ilmoittaudut s-postilla osoitteeseen harri.valtonen@pp3.inet.fi, muista
laittaa puhelinnumerosi mukaan. Viimekesän Riippakoivun talkoolaisille tiedossa pieni bonus. Kannattaa
käyttää!
Maksupuoleen palataan myöhemmin, jos ja kun reissu varmistuu. Tarkoittaa, että lähtijöitä on tarpeeksi.
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Mitään teemoja ei vielä ole, ehdotuksia otetaan vastaan.
Vaikka puhumme käsityö- ja askarteluillasta, voit tulla ilman käsityötäkin tapaamaan kyläläisiä ja juttelemaan.
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Paloaseman ovet ovat auki klo 18-21, tule silloin kun sinulle sopii.

Minttu sekä Ville Tuiskulan Seuratalolla
6.3.2016 klo 15
Minttu Mustakallion ja Ville Virtasen, kahden taitavan, palkitun,
kansan tunteman ja rakastaman näyttelijän improvisaatioduetto
muusikko Samuli Laihon säestyksellä!

Liput 25€, sis. väliaikakahvin ja arvonnan
Lipputilaukset puh. 040-5167 455 tai onnelilaine@gmail.com

