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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

Kaikkiin maksullisiin tilaisuuksiin on aina
sitova ilmoittautuminen.

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

Tässä jäsenkirjeessä:

Helsingin kaupunginteatteri /
Arena-näyttämö:
- Mielensäpahoittaja ja poika

Helsingin kaupunginteatteri:
- Vanja-eno

Musiikkitalo
- Taloon tutustuminen ja konsertti

Ooppera:
Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas

Pikkujouluretki /
Hämeenlinnan teatteri
- Carola

Studio Pasia / Club Act!One
- Stand-up ilta

- Terveiset Varsovasta
- Nuorten taiteilijoiden rahasto
- Innokkaita kulttuuri-ihmisiä mukaan
- Syksyn muuta tulevaa ohjelmistoa

Siirretään ajatukset hetkeksi helteistä syksyn pimeisiin iltoihin.
Tänä vuonna ei näin kesän jälkeen tarvitse ainakaan valitella, etteikö aurinkoa ja lämpöä olisi
riittänyt. Kesää on toki vielä jäljellä, vaikka HPKY siirtyykin jäsenkirjeessään jo syksyyn.

Olemme taas keränneet erilaisia mahdollisuuksia kulttuuriaktiviteetteihin – niin jäsenistön
toiveista kuin hallituksen ideoinnista lähtien. Muistutan, että ideoiden lähettäminen meille kannattaa,
otamme jokaisen idean hallitukseen käsiteltäväksi ja mikäli vain mahdollista, myös toteutettavaksi.
Viime vuonna toteutimme 95 prosenttia meille tulleista ehdotuksista.

Tänä syksynä jäsenistömme pääsee tutustumiskierrokselle Musiikkitaloon (1.10.) Eeva-
Leena Pokelan johdolla ja sen jälkeen konserttiin. Huomaathan, että ilmoittautuminen tuohon
tapahtumaan on jo 18.8., eli nyt täytyy olla helteilläkin hereillä ja nopea.

Pikkujouluretki (22.11.) tehdään tänä vuonna Hämeenlinnaan, jossa käymme brunssilla
ja katsomassa Carola-musikaalin. Loppuvuodesta suuntaamme vielä Oopperaan katsomaan
joulunaikaan sopivan Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas (14.12.), joka on palannut parin vuoden
jälkeen ohjelmistoon. Liput tuohon esitykseen ovat yleensä ajoissa loppuunmyydyt, eli kannattaa
varata paikkansa jo nyt.

Kaupunginteatterin laajasta valikoimasta valitsimme tälle syksylle Vanja-enon (9.10.) sekä
Tuomas Kyrön huippusuosittuihin kirjoihin perustuvan Mielensäpahoittaja ja poika (28.9.)
–näytelmän.

Loppuun vielä muistutus: jaamme jälleen tänä syksynä nuorten taiteilijoiden stipendin.
Vuosikokouspäätöksen mukaisesti tänä vuonna stipendi annetaan ryhmälle. Lisätietoa asiasta löydät
jäsenkirjeen lopusta. Mikäli tunnet hienon ryhmän kulttuuritekijöitä, kannustathan heitä hakemaan?
Stipendin saaja julkistetaan vuosikokouksessamme marraskuussa.

Nautitaan loppukesästä,
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1. ARENA-NÄYTTÄMÖ - Su 28.9.2014 (Ilmoittaudu 27.8. mennessä)

Sitova ilmoittautuminen 27.8.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

Mielensäpahoittaja ja poika
Esko Roineen 70 v. juhlanäytännöt

Valtakunnan valloittanut Mielensäpahoittaja on kirjailija Tuomas Kyrön luoma hahmo.
Niin hauska ja viisas, niin tosi ja tarpeellinen ja samalla, myönnetään pois,
ihan mahdoton jäärä. Tapahtuu näinä aikoina, keväisen jäittenlähdön ja
jouluviikkojen välillä.

Tarinan hersyvä huumori on taitettu elämän pohjimmaisella haikeudella, komedian sävyt ovat syvästi suomalaisia. Keskiössä isä, jonka mieli niin helposti
pahoittuu. Isän voinnista ja touhuista on alituiseen huolissaan hänen aikuinen poikansa. Seija Holman dramatisointi pohjautuu Tuomas Kyrön teoksiin
Mielensäpahoittaja, Mielensäpahoittaja ja ruskea kastike ja Miniä. Mausteena käytetty myös kirjailijan Helsingin Sanomissa ilmestyneitä kolumneja.

Kesto 1 t 55 min

Rooleissa
Esko Roine ja Aimo Räsänen

Hersyvää huumoria.
Ainutlaatuinen juhlanäytäntö.

Hinta 26 ! + postituskulut 2 !

Tuomas Kyrö - Seija Holma

 Hämeentie 2

2. HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI - To 9.10.2014 (Ilmoittaudu 8.9. mennessä)

Rooleissa Santeri Kinnunen, Esko Sa lminen, Martti Suosa lo, Anna-
Maija Tuokko, Iida Kuningas, Pekka Huotari, Tiia Louste, Marjut
Toivanen, Ma tti O lavi Ranin

Anton T⌃ehovin itse komediaksi luokittelema Vanja-eno on hänen tunnetuimpia ja
rakastetuimpia näytelmiään. Vanja on jäänyt hoitamaan kuolleen sisarensa ja
tämän professorimiehen tilaa. Vanjan ihailema, mutta saamattoman uran luonut
professori palaa tilalle nuoren kauniin vaimonsa kanssa aikomuksenaan myydä
tila. Näytelmä on tuhlatun elämän klassikko, jonka teemoja ovat joutilaisuus,
uhrautuminen sekä tavoittamattomat unelmat. Kansainvälisesti tunnettu T⌃ehov-
ohjaaja Tamas Ascher on ohjannut Vanja-enon ennen Kaupunginteatteria Sydney
Theatre Companylle, joka vieraili esityksen kanssa menestyksekkäästi mm.
Broadwayllä. Kaupunginteatterin lavalla nähdään suomalaisen näyttämötaiteen
dream team.

Anton T⌃ehov

Hinta 29 ! + postituskulut 2 !

Vanja-eno
Tuhlatun
elämän

klassikko

Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5

Huippunäyttelijät. Huippuohjaaja. Klassikko.
Tartu tilaisuuteen ja tule nauttimaan.

Sitova ilmoittautuminen 8.9.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi
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Sitova ilmoittautuminen 18.8.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

3. MUSIIKKITALO - Ke 1.10.2014 (Ilmoittaudu 18.8. mennessä)

Hinta:  50 !
Sisältää tutustumiskierroksen, konsertin,
väliaikatarjoilun (kahvi + suolainen) sekä
eteismaksun.

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 2
Igor Stravinsky: Tulilintu

Ennen konserttia tutustuminen Musiikkitaloon
Eeva-Leena Pokelan johdolla.

Energisestä, vallattomasta toisesta sinfoniasta ei arvaisi, että sen hiukan yli 30-vuotias säveltäjä eli parhaillaan elämänsä pahinta kriisiä: toivo
kuulon palautumisesta oli lopullisesti menetetty. Toinen sinfonia on Beethovenin sovinnonteko klassismin perinteen kanssa ennen astumista uusille
poluille seuraavan sinfoniansa myötä. Stravinskyn Tulilintu-baletti puolestaan päivitti rimskikorsakovilaisen orkesteripaletin modernismin vuosisadalle.

Keskiviikkona 1.10.2014
RSO johtajana Salonen

Konsertin
kesto n. 2

tuntia

AIKATAULU: Kokoontuminen klo 17.30 ala-aulassa, jossa myös lippujen jako. Eeva-Leena Pokelan pitämä talon esittely alkaa
klo 17.45 Esittelykierroksen jälkeen konsertti Konserttisalissa klo 19.00. Emäntänä mukana HPKY:ltä Punkku (Ritva) Parikka.

Mannerheimintie 13 A

Huom! Konsertin liput tulevat myyntiin vasta 16.8.  Siksi tarvitsemme ilmoittautumiset jo 18.8, jotta voimme heti vahvistaa oikean määrän lippuja.
Jos lippuja ei onnistusta saamaan, ilmoitamme siitä välittömästi. Saamamme liput jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mukaan esittelykierrokselle maksimimäärä 30 henkilöä.

4. OOPPERA - La 13.12.2014 (Ilmoittaudu 1.10. mennessä)

Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas
Wayne Eagling ja Toer van Schayk – Pjotr T⌃aikovski

Joulun perinteinen baletti Pähkinänsärkijä ja
Hiirikuningas palaa yleisön toiveesta jälleen parin
vuoden tauon jälkeen ohjelmistoon!

Ikäsuositus yli 5-vuotiaille.
Helsinginkatu 58

Lauantaina 13.12.2014
klo 14.00 päänäyttämöllä

Hinnat:
1) Lapset ja opiskelijat 50 !
2) Aikuiset 80 !
Emäntänä mukana HPKY:ltä Henna Aunisto.
Henna jakaa liput Oopperan ala-aulassa
klo 13.30 alkaen.

Sitova ilmoittautuminen 1.10.2014 mennessä:
Henna Aunisto
puh. 050 5679116 tai
henna.aunisto@kansio.fi

Talvisessa Porvoossa asuva Klaara pääsee jouluyönä satumaiselle
matkalle, jossa hän kohtaa niin hiiriarmeijan, eksoottisia kaukomaiden
vieraita kuin pähkinänsärkijäksi taiotun prinssinkin. Riemukas baletti on
nautinnollinen kokemus koko perheelle!
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4. HÄMEENLINNAN TEATTERI - La 22.11. 2014 (Ilmoittaudu 13.10. mennessä)

Matkan hinta 70 !/hlö

Hintaan sisältyy:
kuljetus, teatterilippu ja ruokaisa brunssi.

Matkaemäntänä HPKY:tä Hakime Arat.

Carola Christina Standertskjöld (1941-97) oli outo lintu

Suomen musiikkitaivalla. Laulaja joka rakasti jazzia, bluesia,

juutalaisia lauluja, soulia, sambaa, ja kärsi lamaannuttavasta

esiintymispelosta.

Hän oli ristiriitainen persoona ja kiistämättömän lahjakas,

älykäs, herkkä ja hillittömän hauska!

Esityksessä kuullaan:
Kielletyt leikit, Rakkauden jälkeen,
Hunajainen, Vuoriston kellot, The Flame,
Upa Nequinho, Ota tai jätä, Ei aina käy
kuin haaveillaan ja monta muuta!

Esityksen kesto n. 1h 45 min väliajan kanssa.

Carolan roolissa:
Birgitta Putkonen

Tuija Wuori-Tabermannin kirjan,
Carola – Sydämeen jäi soimaan
blues pohjalta käsikirjoittanut: ja
ohjannut Johanna Reilin

Verstas-näyttämö
Keinusaarentie 5
Hämeenlinna

Kielletyt leikit

Ei ole lupaa sun kättäs’ mun pyytää.
Tein tuulelle tupaa, nyt tuuli mua hyytää.
Kun nään unen ihanan – rakastan,
se vain leikki on luvaton.

Ei ole lupaa mun onneen sua johtaa,
en sateenkaaren näin päätä mä kohtaa.
Kun saan tiellä unien – nähdä sen,
se vain leikki on luvaton.

Toiselle kuuluvan sun kaikki tietää.
Toiselle onnen kun suot, saatan sietää.
Kun saan ees’ salaa sun leikkiin kiellettyyn,
oot’ osa untani mun.

Ei ole lupaa mun toivoa mitään.
Vaan vaikka kuljen nyt länteen ja itään,
mun uneeni jokaiseen otan sun.
Se vain leikki on luvaton.

Toiselle kuuluvan sun kaikki tietää.
Toiselle onnen kun suot, saatan sietää.
Kun saan ees’ salaa sun leikkiin kiellettyyn,
oot’ osa untani mun.

Ei ole lupaa mun toivoa mitään.
Vaan vaikka kuljen nyt länteen ja itään,
mun uneeni jokaiseen otan sun.
Se vain leikki on luvaton.
Se vain leikki on luvaton.

Unohtumaton
pikkujouluretki
Hämeenlinnaan
lauantaina 22.11.2014

Aikataulu:
- Lähtö klo 10.30 Kiasman pysäkiltä

- Saapuminen Hämeenlinnaan klo 11.30

- Brunssi

- Tutustuminen teatterialueella oleviin

  muihin taiteen alan toimijoihin

- Klo 13.30 teatteriesitys

- Noin klo 15.30 paluukuljetus

- Saapuminen Helsinkiin n. klo 16.30

Sitova ilmoittautuminen 13.10.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi
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TERVEISET VARSOVASTA

Terveiset kevään reissulta Varsovasta.
Saimme kokea ja nähdä paljon ja vierailla suurlähettiläs Jari Vilénin luona.

Matkoille kannattaa aina lähteä!
Kiitos kaikille mukana olleille.

Kuvassa:
Anna-Liisa Viitamo
ja suurlähettiläs
Jari Vilén

5. STUDIO PASILA CLUB ACT!ONE - La 11.10. 2014 (Ilmoittaudu 5.9. mennessä)

Sitova ilmoittautuminen 5.9.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

Hinta 33 !
(sisältää lippujen postituskulut)

Teatteristudio Pasila
Ratamestarinkatu 5

Junalla Pasilan asemalle,
Raitiovaunut 7 A ja 7 B, Bussi 17.

Tule mukaan
lokakuisena lauantai-
iltana nauruhermoja
kutkuttelemaan!

Itä-Pasilassa nauretaan lauantaisin!
Studio Pasilan lavalle nousee lauantaina 11.10. kello 19 yhden miehen tai naisen esityksiä, joille on
lupa nauraa kovaa ääneen.

HPKY tarjoaa nyt jäsenilleen mahdollisuuden viettää hauskaa lauantai-iltaa hyvässä seurassa.
Esiintyjät vahvistetaan myöhemmin syksyllä, mutta varmaa on, että Suomen stand up -ammattilaisista
riittää laadukkaita esiintyjiä.

Stand-upia!



.

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!

Nuorten Taiteilijoiden rahasto on Helsingin Porvarillisen Kulttuuriyhdistyksen perustama rahasto, jonka tarkoituksena
on tukea nuoria kulttuurin tekijöitä ja harrastajia. Rahastosta tuetaan joka toinen vuosi yksilöitä ja joka toinen vuosi
nuorten ryhmiä. Vuonna 2014 apuraha myönnetään nuorten ryhmälle.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan 30.9.2014 kello 16.00 mennessä Helsingin
Porvarillisen Kulttuuriyhdistyksen tapahtumasihteeri Sini-Tuuli Mäkiselle (sini-tuuli.makinen@abo.fi).  Lisätietoja voit
kysyä myös sähköpostilla Sini-Tuuli Mäkiseltä.

Vapaamuotoinen hakemus toimii eräänlaisena motivaatiokirjeenä – miksi juuri teidän ryhmänne ansaitsee
apurahan? Mihin apuraha käytettäisiin? Kertokaa ryhmänne toiminnasta ja toimijoista.

Apurahan myöntämisestä päätetään lokakuussa 2014, ja se jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa 18.11.2014.

Lisätietoa Helsingin Porvarillisesta Kulttuuriyhdistyksestä www.hpky.net

NUORTEN TAITELIJOIDEN RAHASTON APURAHAT HAETTAVISSA

INNOKKAITA KULTTUURI-IHMISIÄ MUKAAN TOIMINTAAN!

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

TULOSSA SYKSYN OHJELMISTOON

Muista syksyn tulevista ohjelmista kerromme lisää seuraavassa jäsenkirjeessä.

Tulossa ainakin:

Vuosikokous
18.11.2014 klo 15-17 Sotamuseossa.

Tilaisuus on maksuton.

Joulukonsertti / Manifestum
18.12. klo 19.00 Johanneksen kirkossa.

Laita jo nämä ajat allakkaasi! Muut ohjelmat vielä kesäloma-ajan johdosta suunnitteluvaiheessa.


