HEI! Onko jo kevät?
Kyläkerhon kevätkokous poispidettiin 15.3. Syynättiin tilit ja hyväksyttiin toimintakertomus, joka
yritetään mahduttaa seuraavaan kylätiedotteeseen.
TAPAHTUMIA:

Kesänäytelmän “Onnellinen mies” harjoitukset la 25.3. klo 14 Kirkonkylän Nuorkalla. Vielä on tarjolla
tehtäviä niin lavalla kuin kulisseissakin. Tule rohkeasti mukaan! Lisätietoja Raunilta p. 040-5060314.
Näytelmän esitysajat (pääsyliput 12, alle 12v. 6):
ke 28.6. klo 19
la 1.7. klo 15
su 2.7. klo 15
ke 5.7.
la 8.7.
su 9.7.

la 22.7.
su 23.7.
ke 26.7.
la 29.7.
su 30.7.

ke 2.8.
la 5.8.
su 6.8.
pe 11.8.
la 12.8.
Esitykset ke&pe klo 19,
la & su klo 15.

RU:n kevätkokous (tilinpäätöskokous) ke 29.3. kello 19.00 Rämsöön Seurantalolla Kylävintillä.
Tervetuloa! Johtokunta

Kyläsenssit la 1.4. klo 10-16 Rämsöön Seurantalolla.
Kyläsenssit on Tampereen seudun kylätoimijoille tarkoitettu tapaaminen ja keskustelutilaisuus, alustajana
itse professori Torsti Hyyryläinen. Kaikki mukaan, tämä ei ole aprillia..!
Ilmoittautuminen 16.3. mennessä Marjukalle tai Kantriin. Ruokailu omakustannehintaan.

 Ilmainen lastenkonsertti  su 2.4. klo 17 Seurantalolla, esiintyy Olle Perkesteri eli Pelle Orkesteri!
Kyläkerho tarjoaa. Puffetti. Tervetuloa kaikki mukulat ja muuten lapsenmieliset!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Huhtikuun kuukausikokoontuminen ke 5.4. klo 19 Anja Halisevalla Rämsööntie 1142, tervetuloa.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rämsöön kesätanssit 2006:
9.7. SYKE tanssiorkesteri
23.6. Pekkaniskan pojat
Ilmoittautukaa Arjalle tai Marjukalle tanssivuoroihin.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MUUTA MUISTETTAVAA:

Muistakaahan katsoa koska järjestyksenvalvojakorttinne vanhenee.
Sen saa uusia edullisesti 31 euron hintaan, mutta jos sen päästää vanhenemaan, on käytävä kurssi.
Kortin uusimisen maksaa kyläkerho ja urheilijat.
Tapahtumia on tulossa taas (tanssit, kesäteatteri ja ITE-taidetta/Vestivaali), joten korttia tarvitaan...

Teatteriringin jäsenkortit uusitaan. Rinkiin on liittynyt taas uusia teattereita. Kortin omistava pääsee
puolella hinnalla katsomaan rinkiin kuuluvien teattereiden esityksiä.
Kysy Marjukalta.

Marjukka aloitti työt 14.3. kyläsihteerinä Vesilahden kylien hankkeessa. Kylät yhdessä -hanke sai
Kantrin puollon ja TE-keskuksen kirjallista rahoituspäätöstä odotellaan. Kunta on luvannut kylien
hankkeelle korotonta lainaa, ettei Rämsöön kyläkerhon tarvitse sitoa rahojaan tällä kertaa.
Mukana ovat kaikki 8 kylää ja niiden yhdistyksiä. Hankkeesta tarkemmin seuraavassa tiedotteessa.

                       
ITE-Taiteen näyttely 2006 – avajaisvestivaali la 27.5. Kesäteatterilla
Viime kesän ITE-Näyttelyssä kävi mukavasti väkeä ja saimme kovasti positiivista palautetta. Siispä taas
itsekritiikki tauolle ja kaikki tairetta luomaan ensi kesän näyttelyä varten. Avajaisiin on luvassa
huipputason esiintyjiä, mm. Teatteri Trilobiitti ja konemusiikkia Kowan Teknolokian hengessä.
Lisätietoja Nallelta p. 0400-438789.
Viime vuoden töitä voi ihailla netissä www.sitruuna.com/ite - käy ite katsomassa!

AURINKOISIA KEVÄTPÄIVIÄ KAIKILLE!

