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TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA

Jos et  itse pääse tilaisuuteen, johon olet
varannut lipun tai useamman, edellytämme,
että myyt varaamasi lipun / liput itse eteenpäin.
Tieto tilalle tulijasta ilmoitettava tapahtuma-
sihteerille silloin, kun tapahtumaan mennään
yhteiskuljetuksella.

Muistathan ilmoittautua tilaisuuksiin ajoissa.
Kaikkiin tilaisuuksiin ilmoittautumiset minulle,
mikäli kyseisen tilaisuuden kohdalla ei ole
toisin mainittu.

Tapahtumiin voit ilmoittautua myös valmiilla
lomakkeella nettisivuillamme www.hpky.net

Minttu

Kulttuuriterveisiä heti vuoden alkuun.

Lähestymme tänä vuonna jäsenistöämme ensimmäisellä kirjeellä jo näin heti vuoden ensimmäisellä viikolla.
Tämä siksi, että monet tapahtumat vaativat reagointia jo tammikuussa ja haluamme antaa teille pohtimisaikaa.

Tässä kirjeessä on kaksi kevään ja kesän aikana järjestettävää matkaa. Toisessa ilmoittautumisaikaa on
vain vähän, sillä kyseessä on joka viides vuosi järjestettävät, todella suositut Tallinnan laulujuhlat.
Matkaan lähdetään entisen hallituslaisemme Karin Palmbergin johdolla heinäkuussa. Viimeinen
ilmoittautumispäivä, johtuen laulujuhlien lippuvarauksista, on jo tammikuun loppupuolella. Olethan siis nopea
ja varaat oman paikkasi.

Toinen matka on hieno mahdollisuus tutustua niin hienoon maahan ja sen kulttuurikohteisiin kuin Suomen
suurlähettilään työhön paikan päällä. Matkaamme nimittäin Hakin johdolla Varsovaan, suurlähettiläs
Jari Vilénin vieraaksi. Tässä kirjeessä on myös tuota matkaa varten sitova ilmoittautuminen.

Muutoin tarjoamme jälleen teatteria ja perinteisen Elokuvapäivän sekä kerromme teille Kulttuuriliiton keväisestä
liittokokouksesta sekä kulttuuripäivästä Hämeenlinnassa.

Valintojen mahdollisuus on siis kirjava jo vuoden alussa. Näistä on hyvä jatkaa.

Onnea koko vuoden varrelle,

NYT HAUSSA:

Tunnetko kulttuuri-intoilijoita?
Löytyykö lähipiiristäsi teatterista, musiikista, taiteesta
tai näistä kaikista nauttivia ihmisiä? Nyt voimme
yhdistää voimamme – tuo sinä jäsen, niin me
palkitsemme sinua kulttuurilla!

Jokaisesta mukanasi tuomastasi uudesta
jäsenestä saat 10 euron alennuksen
itse valitsemaasi Helsingin Porvarillisen
Kulttuuriyhdistyksen järjestämään kulttuuririentoon
vuoden 2014 aikana!

Lisätietoja ja ohjeita antaa tapahtuma-
sihteerimme Sini-Tuuli Mäkinen,
sini-tuuli.makinen@abo.fi tai
040 749 6173.

Ps. Näin alkuvuodesta lähetämme jäsenkirjeen mukana yhdistyksen jäsenmaksun. Jäsenmaksut ovat yhdistyksen toiminnan kannalta erityisen
tärkeitä. Kiitos siis jo näin etukäteen, että olet mukana toiminnassamme ja hoidat jäsenmaksuvelvoitteesi ajoissa.

Kaikkiin maksullisiin tilaisuuksiin on aina
sitova ilmoittautuminen.

Emme ota peruutuksia vastaan ilmoittautumis-
ajan päättymisen jälkeen, koska silloin
olemme jo ostaneet liput.

Innokkaita kulttuuri-ihmisiä
mukaan toimintaan!
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1. HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI - To 13.2. (Ilmoittaudu 15.1. mennessä)

Tervetuloa HPKY ry:n syyskokoukseen
ja 30-vuotisjuhliin

tiistaina 6.11.2012 klo 17.00

2. SUOMEN KANSALLISOOPPERA  - La 10.5. (Ilmoittaudu 30.1. mennessä)

Fantastinen historiadraama kertoo Stalinin kuiskaajan, Toveri K:n vaiheista
diktaattorin lähipiirissä. Tapahtumia seuraa vaimo Aino, joka ei tiedä kummalle K
on uskollisempi, perheelle vai puolueelle. Stalin hallitsee terrorillaan sekä kansaa,
että Kremlin sisäpiiriä. Elämä on veitsenterällä kulkemista. Maanpetturin taistelua
kommunismin maailmanvalloituksen puolesta ei mikään saanut häiritä. Vaikka
Tover i K puo lust a a  va in a a t e t t a ,  e ikä  yr i t ä  pe last a a  va ino i l t a  edes
perheenjäseniään, hänkään ei voi olla varma suosikkiasemastaan. Edvard
Radzinski maustaa yhä hurjemmaksi käyvää poliittista piirileikkiä ronskilla
huumorilla ja yllättävillä käänteillä.

Suuri näyttämö

Eläintarhantie 5

Sitova ilmoittautuminen 15.1.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fiHinta 46 ! + postimaksu 2 !

Toveri K
Edvard Radzinski

Suomalainen ja Stalin

Rooleissa Esko Ro ine , Asko Sarko la , M i ika  A la tupa , Ra ine
He iskanen, Juha Joke la , Vappu Na lbantoglu,  Sami Pa asi la ,
Tomm i Ran t a mäk i ,  S a mpo S arko l a ,  A l eks i S eppänen ,  Vi l l e
Sormunen, Va ltteri Tuominen, Sami Uotila , Markus Saari

Tule kokemaan fantastinen
historiadraama!

Sitova ilmoittautuminen 30.1.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

Tango!
– Buenos Airesista Seinäjoelle

Jorma Uotisen isännöimä ilta hehkuu tangon mausteisia
rytmejä ja intohimoa. Argentiinalaisia ja suomalaisia sävelmiä
tulkitsevat Kansallisoopperan orkesterin tahdissa mm. Angelika
Klas, Johanna Rusanen-Kartano, Mika Pohjonen ja Matti
Salminen. Haikeasävyistä bandoneonia soittaa Henrik
Sandås. Tanssillinen konsertti on keinahteleva alku keväälle.

La 10.5.2014
klo 19.30

Illan isäntä Jorma Uotinen

Konseptin suunnittelu: Jorma Uotinen
Koreografia: Katja Koukkula, Jussi Väänänen
Lavastus: Anna Kontek
Puvut : Anna Kontek
Valaistus: Matti Leinonen

Solistit:
Matti Salminen, Johanna Rusanen-Kartano, Angelika Klas, Mika Pohjonen

Tanssijat: Jussi Väänänen, Katja Koukkula

Bandoneonisti: Henrik Sandås

Virittäydy tangon taikaan
lauantaina 10.5.2014!

Hinta 42 ! + postimaksu 2 !

Kesto 2 tuntia
1 väliaika

To 13.2.2014

klo 19.00



- 3 -

Sitova ilmoittautuminen 19.2.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

3. HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI - To 20.3. (Ilmoittaudu 19.2. mennessä)

Pieni näyttämö

Eläintarhantie 5

To 20.3.2014
klo 19.00

Järki ja tunteet
Jon Jory - Jane Austen

Ihanat Dashwoodin tytöt

Järki ja tunteet -näytelmä perustuu englantilaisen kirjailijan Jane Austenin vuonna
1811 julkaistuun samannimiseen romaaniin. Se kertoo Dashwoodin ihastuttavista
sisaruksista Elinorista ja Mariannesta. Sisarusten isän kuoleman jälkeen perheen
taloudellinen tilanne huononee, ja tyttöjen haaveet muuttuvat toiveiksi päästä
hyviin naimisiin. Hyvää tarkoittava täti yrittää löytää sisaruksille sopivia
sulhasehdokkaita. Järki ja tunteet on ihmiskuvauksissaan tarkkanäköinen,
huumorissaan raikas ja tunteissaan aito. Järki ja tunteet on rakastettu klassikko,
joka tunnetaan myös Ang Leen Oscar-palkittuna elokuvana (1995).

Rooleissa: Sara Me lleri, Kreeta Sa lminen, Pekka Strang, He idi
Hera la , Kari Hevossaari, Sanna-June Hyde , Jouko Kleme tt ilä ,
M ika  P i ispa .  Juss i Puhakka ,  Ursu la  Sa lo ,  A ino Seppo ,  V i l le
Tiihonen, Leena Uotila

Teatterissa on aina ihanaa.
Tule mukaan!

4. PERINTEINEN ELOKUVAPÄIVÄ - La 8.3. (Ilmoittaudu 14.2. mennessä)

Näyttelijä Peter Franzénin omaan romaaniin perustuva elokuva on liikuttava ja herkkävireinen kasvutarina Keminmaalta, Pohjois-Suomesta.
Pieni poika avaa silmänsä aamulla, auringonvaloa ihmetellen. Ruokailua, leikkejä, ulkoilua. Kaikki tuntuu hellyttävän tutulta, jopa idylliseltä.
Vähitellen keittiöstä alkaa öisin kuulua ääniä, riitaa ja itkua. Isä katoaa, äiti vie lapset isovanhempien  luokse.
Lapsi luottaa vailla ehtoja vanhempiinsa, ihailee heidän osaamistaan. On täynnä toivoa ja uskoa tulevaan. Mutta mitä tapahtuu lapselle kun
tämä kuva särkyy ja arjessa leijuva uhka muuttuu jokapäiväiseksi?
Peter Franzénin Tumman veden päällä on aseistariisuvan herkkä mutta myös riemastuttavan hauska kasvukuvaus.

Pääosissa:
Samul i Ede lmann, O lavi Angervo,
Ma t le ena  Kuusn iemi , Ismo Ka l l io ,
Marja Packa lén, Peter Franzén
Ohjaaja: Peter Franzén

Lauantaina 8.3.2014 klo 11.00
SES Auditorio Oy, Kino K 13, Kanavakatu 12, Katajanokka

Päivän avaus Annika Kokko + Elokuva + Keittolounas
Tilaisuus päättyy n. klo 15.00

60 nopeinta mahtuu mukaan!

Hinta 25 ! / hlö
Sisältää elokuvan ja lounaan.

Sitova ilmoittautuminen 14.2.2014 mennessä:
Hakime Arat
puh. 050 560 6680 tai
hakime.arat@kansio.fi

E lokuv a p ä iv ä n j ä r j e s t ä v ä t  yh t e is työss ä  K a ns a l l in e n S iv is tys l i i t to ,
Kansallinen Kulttuuriliitto ja Helsingin Porvarillinen Kulttuuriyhdistys ry.

Tumman veden päällä

Hinta 30 ! + postimaksu 2 !
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Sitova ilmoittautuminen 2.3.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fiHinta 33 ! + postituskulut 2 !

Sitova ilmoittautuminen 28.2.2014 mennessä:
Henna Aunisto
puh. 050 567 9116 tai
henna.aunisto@kansio.fi

6. KULTTUURIVIIKONLOPPU HÄMEENLINNASSA 12.-13.4. (Ilmoittaudu 28.2.mennessä)

5. STUDIO PASILA - To 3.4. (Ilmoittaudu 2.3. mennessä)

Lontoolainen poikamies Richard Hannay tarjoaa teatterissa tapaamalleen kaunottarelle yösijan kotonaan. Aamulla nainen on kuitenkin murhattu,
ja Richardia pidetään tietysti syyllisenä. Tästä alkaa kissa- ja hiirileikki, jonka myötä Hannay ajautuu poliisit ja kansainväliset vakoojat perässään
ympäri maata Skotlantiin ja sieltä takaisin West Endiin teatteriin, jossa tapaus viimein ratkeaa. 1930-luvulle sijoittuva 39 askelta on mustanpuhuva
komedia, josta löytyvät agenttitarinoiden parhaat piirteet höystettynä nopeilla roolivaihdoilla, fyysisellä komiikalla ja hauskimmilla teatterillisilla
keinoilla Kiviä taskussa -näytelmän henkeen.

39 askelta

Rooleissa: Iikka Forss, Risto Kaskilahti, Pertti Koivula ja Jane Kääriä inen

To 3.4.2014
 klo 19.00

Studio Pasila
(Helsingin Kaupunginteatteri)

Ratamestarinkatu 5

Mustanpuhuvaa komediaa!

Osallistumismaksu n. 125 !/hlö (tarkentuu).

Majoitus hotelli Cumuluksessa
kahden hengen huoneessa 43 !/hlö/vrk.

10.30 Hämeenlinnan raatihuone, juhlasali, Raatihuoneenkatu 9-11
- Tulokahvit ja pientä purtavaa
- Tervetuloa, puheenjohtaja Maire Rissanen
- Liiton tervehdys, puheenjohtaja Annika Kokko
- Kaupungin tervehdys, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo
- Musiikkipitoinen esitelmä Sibeliuksesta: Kapellimestari Erkki Korhonen

12.30 Bussikuljetus Museo Militariaan, Vanhankaupunginkatu 19
13.00 Lounas Militariassa

- Tutustuminen opastetusti Museoon
- Bussikuljetus hotelli Cumulukseen, Raatihuoneenkatu 16
- Majoittautuminen
- Lepotauko ja valmistautuminen iltaan

18.15 Lähtö kävellen hotellilta Hämeenlinnan Kaupunginteatteriin
Keinusaarentie 5

19.00 Teatteriesitys “Pianisti”
- Iltapala esityksen jälkeen
- Kävely hotellille

OHJELMA

8.00 - Aamiainen majoittujille hotellilla
10.0 Jumalanpalvelus Hämeenlinnan kirkossa,

Kirkkorinne, torin laidassa
12.00 Kirkkokahvit/tulokahvit hotellilla
12-12.30 Liittokokoukseen ilmoittautuminen ja

valtakirjojen tarkastus
12.30 Liittokokous alkaa

Musiikkiesitys
Stipendin jako

14.00 Lähtölounas / Kiitos ja näkemiin!

Lauantai 12.4.2014

Sunnuntai 13.4.2014

Tervetuloa liittokokoukseen ja
viettämään kulttuuriviikonloppua
Hämeenlinnaan!

(muutokset mahdollisia)
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7. MATKA VARSOVAAN - 24.-27.4. (Ilmoittaudu 14.2. mennessä)

Sitova ilmoittautuminen 14.2.2014 mennessä:
Hakime Arat
puh. 050 560 6680 tai
hakime.arat@kansio.fi

Helsingin Porvarillisen Kulttuuriyhdistyksen ainutlaatuinen neljän päivän vierailu
Varsovassa 24.-27.4.2014. Tartu nyt hetkeen!

Torstai 24.4.

8.20-9.00 Lento Helsinki-Varsova.
Kuljetus hotelliin (Metropol) suomea puhuvan
oppaan johdolla.
11.00 Siirtyminen suurlähetystöön.
11 .30-13 .30 Br i i f a us j a  loun a s suur-
lähetystössä suurlähettiläs Vilénin johdolla.

13 .30-18 .00 S i irtyminen Mannerhe imin
jalanjäljille suurlähetystön oppaan kanssa.
Käynti Mannerheimin muistomerkillä, vie-
railu Varsovan Kansannousun museossa,
Juuta la ismuseossa sekä Mannerhe imin
suosikkikahvilassa Café Bliklessä.

Illallinen hotellissa

Perjantai 25.4.

Aamiainen
10.00 Varsovan kaupunkikierros suomea
puhuvan oppaan johdolla. Kiertoajelu alkaa
vanhasta kaupungista , joka on nykyään
listattu Unescon maailmanperintöluetteloon
muistomerkiksi. Kiertoajelun jälkeen lounas.
Retken kesto 4 tuntia.

Illallinen hotellissa

Lauantai 26.4.

Aamiainen
9.30 Lähtö hotellista. Käynti Willanowin kuninkaan
l innassa sekä jul istemuseossa (n. 10 km
Varsovasta etelään).
13 .00 Louna s l inna n v i e r e ssä  o l e va ssa
ravintolassa. Iltapäivä vapaata aikaa.

Illallinen hotellissa

Sunnuntai 27.4.

 Aamiainen
11.00 Lähtö hotellista. Vierailu Frédéric Chopinin
museossa.
13-15 Lounas, jonka jä lkeen mahdollisuus
tuliaisostoksiin Zlote Tarasy kauppakeskuksessa.
18.00 Kuljetus lentokentälle
20.05-22.45 Lento Varsova-Helsinki

Mukaan mahtuu vain 20 henkilöä.

Puola sijaitsee itäisessä Keski-Euroopassa. Sen raja-naapureita ovat
Venäjä, Liettua, Valko-Venäjä, Ukraina, Slovakia, Tshekin tasavalta
ja Saksa.
Puola on hieman Suomea pienempi pinta-alaltaan, maasta on viljeltyä
60 prosenttia ja metsien peitossa 28 prosenttia. Puola on pääosin
tasankoa: kolme neljäsosaa maan pinta-alasta sijaitsee alle 200 metriä
meren pinnan yläpuolella. Koillis-Puola on maan järvialuetta, etelässä
on vuoristoja: Tatra, Karpaatit ja Sudeetit. Puolan puoleisen Tatra-
vuoriston korkein huippu Rysy on 2499 metriä. Puolan pisin joki,
Veiksel (puolaksi Wis⇡a) on 1080 kilometriä pitkä. Toiseksi pisin joki,
Oder (Odra) kulkee Saksan rajaa pitkin ja on 850 kilometriä pitkä.

Frédéric François Chopin - puolalainen säveltäjä
ja pianovirtuoosi. Hän oli yksi harvoista musiikin
lapsineroista, ja lyhyen elämänsä aikana hän ehti
säveltää runsaasti suosittuja pianosävellyksiä.

Varsova on Puolan pääkaupunki. Se sijaitsee Veikselin varrella
noin 370 kilometrin päässä Itämerestä. Vuonna 2008 Varsovassa
asui noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Varsova on Euroopan unionin
kahdeksanneksi suurin kaupunki.

Hotellimme Metropol on 3-tähden
hotelli Varsovan keskustassa.

Matkan hinta:
839 ! / hlö / 2-hengen huoneessa
939 ! / hlö / 1-hengen huoneessa

Matkaohjelma (muutokset mahdollisia)
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8. TALLINNAN LAULUJUHLAT - HEINÄKUUSSA 4.-6.7. (Ilmoittaudu 24.1. mennessä)

Sitova ilmoittautuminen 24.1.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

9. ENNAKKOINFO / KIRJAILIJATAPAAMINEN

Kirjailija Outi Pakkanen
tulee kevättalvella kertomaan meille kirjoittamisesta ja Helsingistä inspiraation lähteenä.
Paikan ja tarkemman ajan voimme ilmoittaa laskun lähettämisen yhteydessä.

Ennakkoilmoittautumiset 28.2.2014 mennessä:
Hakime Arat
puh. 050 560 6680 tai
hakime.arat@kansio.fi

Hinta 15 ! / hlö

Nautinnollisia kulttuurielämyksiä alkuvuodelle 2014!

Matkan hinta:
380 ! / hlö / 2-hengen huoneessa,
550 ! / hlö / 1-hengen huoneessa

.

Tallinnan Laulujuhlat 2014
Lähde unohtumattomalle kulttuurimatkalle
Tallinnan Laulujuhlille heinäkuun alussa!

Majoitus:
MajoitummeTallink Spa & Conference -hotelliin, joka sijaitsee
hyvällä paikalla sataman vieressä.
Se on moderni, vuonna 2007 avattu hotelli.

AIKATAULUMME

4.7.2014
12.30-13.15 Lähtöselvitys Länsiterminaalissa
13.30-15.30 Tallink Shuttle -aluksella (Superstar)

Tallinnaan
15.45- Sisäänkirjautuminen hotelliin

Vapaa-aikaa
17.00 Kuljetus hotellista keskustaan

Kalevi Stadiumin lähistölle
18.00-20.00 Tanssiesitys “Puudutus”

Kalevi Stadiumilla
20.15 Kuljetus illallisravintolaan
20.30 Illallinen

5.7.2014
Aamiainen hotellissa, vapaa-aikaa

18.00 Kuljetus Song Festival Groundsin lähistölle
20.00 Laulukonsertti “Aja puudutus”
23.30 Kuljetus hotelliin

6.7.2014
Aamiainen hotellissa, vapaa-aikaa

12.45-13.15 Lähtöselvitys terminaalissa
13.30-15.30 Tallink Shuttle -aluksella (Star) Helsinkiin

Matkaemäntänä Karin Palmberg.

HINTAAN SISÄLTYY

- Meno-paluukuljetus Tallink Shuttle -aluksilla kansipaikoin
- Kahden yön majoitus hotellissa Standard-huoneissa
- Runsas hotelliaamiainen
- Langaton internet-yhteys hotellissa
- Pääsy hotellin sauna- ja kylpyläosastolle
- Ohjelman mukaiset tilauskuljetukset
- Pääsyliput tanssiesitykseen 4.7. ja konserttiin 5.7.
- Kolmen ruokalajin illallinen 4.7.
- Matkaohjelmat ja kartat

Laulujuhlien ohjelmamme:
4.7. klo 18-20: Juhlien ensimmäinen tanssiesitys Kalevi Stadiumilla
Tallinnan keskustassa; “Puudutus”.
5.7. klo 20-23.30: Laulujuhlien ensimmäinen konsertti “Aja puudutus”
Song Festival Groundsilla. Ulkoilmaesitys, joka alkaa keskustasta alkavan
laulujuhlakulkueen päättyessä konserttipaikalle.

Matkalle pitää lähteä
vähintään 30 henkilöä,

että matka toteutuu.


