TIEDOTE 7/2017
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat.

HULAHULA Suomi! Juhannusaattona pe 23.6. klo 22.00 tanssitaan Suomen 100-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi Robinin Hula Hula –hitin tahtiin kautta maan ja tavoitellaan samalla tanssin maailmanennätystä!
Tanssilavana Rämsöössä toimii kesäkahvilan terassi rantapaviljongilla.
Tapahtuma kestää kokonaisuudessaan klo 21.30-22.30. Kesäkahvila on auki tapahtuman ajan (ovet kuitenkin
kiinni itse tanssin ajan, jotta myös henkilökunta pääsee heiluttamaan lanteita ). Tanssin jälkeen hiet
huuhdotaan iltauinnilla ja hiukopalaksi voi käristää omat makkarat grillikatoksessa!
Mukaan kaikkien aikojen juhannusjuhliin on tällä hetkellä ilmoittautunut satoja tapahtumia ympäri Suomen.
Yle TV1 tekee tapahtumista koko illan mittaisen suoran lähetyksen.
NÄYTELMÄN KENRAALIHARJOITUKSET tiistaina 27.6. klo 19.00.
Tervetuloa näytelmän talkoolaiset ja näyttelijöiden perheet! Perinteiseen tapaan kahvitarjoilu väliajalla.
SANANSAATTAJA JA PÄÄLLIKÖN SULKA Rämsöön kesäteatterissa
Ohjaus Reeta Annala, käsikirjoitus Rami Saarijärvi
Ensi-ilta to 29.6. klo 19
la 1.7. klo 15
ti 4.7. klo 19
ke 5.7. klo 19

to 6.7. klo 19
la 8.7. klo 15
su 9.7. klo 15
-tauko-

to 27.7. klo 19
pe 28.7. klo 19
la 29.7. klo 15
su 30.7. klo 15

ti 1.8. klo 19
to 3.8. klo 19
la 5.8. klo 15

Liput: aikuiset 16€, lapset (alle 13 v.) 10€, ryhmäalennus 1€/lippu (vähintään 15 henkilöä).
Ennakkomyynti www.tiketti.fi. ja Tyrvään kirjakauppa. Tiedustelut ja varaukset p. 040 7036208 (klo 13-19)
Kutsulippuja näytelmään voi lunastaa kesäkahvilasta. Vain käytetyt kutsuliput laskutetaan.
Lisätietoja numerosta p. 040 7086208 (Kyläkerho).
ITE-NÄYTTELY päiväkodilla näytelmäpäivinä. Avoinna tunti ennen ja puoli tuntia jälkeen näytöksen.
Rämsöön KESÄKAHVILA avoinna 12.6.-6.8.2017 klo 12.30-19.30.
(suljettu juhannuksena 23.-24.6. sekä näytelmäpäivinä esitysten ajan)
Myynnissä kahvia, teetä, limsaa, jäätelöä, makeisia, pullaa yms., ei alkoholia tai savukkeita.
Lauantaisin Kesäkahvilassa paistetaan vohveleita!
KESÄKIRJASTO palvelee kahvilan aukioloaikana.
Asiakkaille langaton netti. Pankkikortilla maksu mahdollista.
Myynnissä lahjakortteja, jotka käyvät sekä kesäkahvilassa että kesäteatterin kahviossa.
KIRKKOVENESOUTELUT yleensä perjantaisin klo 19.00, asian voi varmistaa Anjalta p. 0400 769202.
Huom! Juhannusviikolla soutu torstaina 22.6.
ILOINEN KONKKARONKKA –tapaamiset jatkuvat kesän aikanakin tuttuun tapaan Ahtialan päiväkodilla
keskiviikkoisin klo 14.00-17.00. Kesä puuhastellaan luonnossa, jutellaan, pelaillaan ja ihmetellään
maailmaa. Myös lapset ovat tervetulleita lomalaitumilta mukaan konkkaronkkiin. Päiväkoti-ikäiset mukaan
huoltajan kanssa ja kouluikäiset ilman huoltajaa Jenniltä saatavalla lupalapulla.
Lisätietoja: Jenni Mäkelä, 045-2136222, konkkaronkka(at)ramsoo.fi

Rämsöön kyläkerho ry:n KUUKAUSIKOKOUS keskiviikkona 16.8. klo 18.30 Rantapaviljongilla. Tervetuloa!
Rämsöön kylätiedote on vanha rämsööläinen ilmainen palvelu, joka tavoittaa kaikki kyläläiset, joilla on postilaatikko. Tiedotteessa voivat kaikki
kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi. Ilmoitathan seuraavan kuukauden tiedotteen asiat kuluvan kuukauden 15. päivään
mennessä Elinalle, ramsoo(at)ramsoo.fi tai puh. 050 5353 674. Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän kaikkiin postilaatikkoihin.
Tiedotteen saa helposti sähköpostilla, kun ilmoittaa sähköpostiosoitteensa kyläkerhon osoitteeseen ramsoo(at)ramsoo.fi. Kylätiedotteen virallinen
julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry.

