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Suomi 100 näkyy
kylätapahtumissa

Kesällä on hyvä syy kokoontua
ystävien kanssa ja suunnata teatteriin. Vuonis-rantateatterissa
saadaan jatkoa Olli Tiaiselle ja
Simpauttajalle, kun Heikki Turusen Raivaaja-sarjaan perustuvassa
näytelmässä Viljo ja Kyllikki naapureineen kertovat oman selviytymistarinansa. Käsikirjoituksen
on tehnyt Antti Heikkinen ja
esityksen ohjaa Kai Paavilainen.
Lieksan Harrastajateatteri vastaa
varsinaisesta näytelijätyöstä ja
esityspaikkana on Vuonislahden
Vuonis-rantateatteri. Tuottajan
toimii Vuonislahden Taiteilijatalo ry.
Ohjelma on hyväksytty valtioneuvoston Suomi 100 juhlavuoden ohjelmistoon.

Suomen juhlavuosi näkyy Vuonislahden kylätapahtumissa.
Juhlavuoden teema ”Yhdessä”
tulee teemoittamaan kesätori,
konsertteja, caravan-tapahtumaa,
lavatansseja, Pielisen altaan XXII
symposiumia ja muikkumarkkinoita.
Seuraa tapahtumia osoitteissa:
taiteilijatalo.net, vuonislahti.fi
taikka facebookissa VuonisLife
ja Vuonislahden Taiteilijatalo ry

Käsikirjoitus:
Kirjailija Antti Heikkinen (yhteistyössä kirjailija Heikki Turusen
kanssa)
Susanna Mieskonen-Makkonen, Petri Herranen ja Matti Makkonen avasivat Pielinen Soi 10-vuotisjuhlavuoden Paaterin kirkossa 4. tammikuuta.

Vuonislahti
juhlii Suomea
Paaterin galleria-kahvilassa avattiin Suomen 100 juhlavuosi
4.1.2017. Avaustilaisuus osoitti
sen, miten Suomi-juhlaa tänä
vuonna vietetään Vuonislahdessa.
Juhla näkyy kylällä, sen tuntee
silmillä ja korvilla. Juhlaa tehdään
myös valtakunnallisen teeman
"Yhdessä" puitteissa yhteistyössä.

Paaterissa loppiaisen aaton aattona juhlittiin kahvien merkeissä
myös Vuonislahden Taiteilijatalon 10-vuotista työtä. GalleriaKahvilan pitäjää Pirkko ja Raimo
Kärkkäistä muistettiin kiitoksin 14
vuoden työstä.
Pielinen Soi juhlisti omaa 10
vuoden toimintaansa hienolla

Esitykset:		
Lieksan Harrastajateatteri

Ohjaaja ja lavastuksen
suunnittelu:
Teatteriohjaaja, näyttelijä
Kai Paavilainen, Joensuu

Tuottaja:

Vuonislahden Taiteilijatalo ry

Esitysympäristö:
konsertilla. Konsertissa esiintyi
Nova Ensemble: Petri Herranen,
piano, Susanna Mieskonen-Makkonen, viulu ja Matti Makkonen,
sello.
Tämä konsertti oli ensimmäinen
myös Matti Makkosen hankkimalle pianolle, joka Paaterin kirkossa
on myös muiden käytettävissä.

Kestikievari Herranniemen
piha- ja ranta-alue

Esitysajankohta:
12.-27.7.2017

Ryhmämyynti
Vuonis-teatteriin
Rintamalta raiviolle -esitysten
ryhmämyynti on aloitettu. Varaa
paikkasi ajoissa niin voit turvata istumapaikkasi mieleisenäsi
päivänä.
Ryhmälipun hinta on 15€/hlö
(sis. arvonlisävero 10 %). Ryhmän
minimikoko on 15 henkilöä. Yksittäisten henkilöiden (1-14 hlöä)
lipun hinta on 18 €.
Lippuvaraukset:
sähköposti
rintamaltaraiviolle@gmail.com
puhelin/tekstiviesti
040 8340512
kirje		
Taiteilijatalo (tsto),
Raapiontie 36,
81590 Vuonislahti
Huomioikaa!
Ryhmäksi hyväksytään myös esimerkiksi yrityksen henkilöstöryhmä, vaikka kaikki eivät olisikaan
yhtä aikaa samassa näytöksessä.
Edellytyksenä on vain se, että
varaus on tehty ajoissa ja maksu on
suoritettu silloin kun ensimmäiset
ryhmän jäsenet tulevat esitykseen.

Pielisen altaan XXII symposium
22.9.2017
Vuonislahden 30. Muikkumarkkinat 23.9.2017

Pielinen Soi 2017 festivaalin osana nähtiin viime kesänä Savonlinnan oopperajuhlille valmistettu tsekkiläisen Jiri Pauerin säveltämä ja Matti Makkosen sovittama koko
perheen satuooppera Pieni Punahilkka Lieksan Brahe-salissa tammikuun alkupuolella. Vuoden alussa oopperaa esitettiin myös Helsingissä Aleksanterin teatterissa.

