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Hyvä Järvenpää-seuran jäsen
Näin talven keskellä suunnitellaan jo kovasti tulevaa kevättä ja kesää. Järvenpää-seuran alkuvuosi mukailee
aiempien vuosien ohjelmaa. Kevätkokouksen ja Järvenpää-päivän lisäksi toki on hieman muitakin tapahtumia.
Tässä kevään 2018 tarjontaa
la 17.3. klo 13.00 elokuva Jälkeläiset
Elokuvateatteri Studio 123:n pienessä salissa esitetään Jälkeläiset -dokumenttielokuva. Siinä seurataan
järvenpääläisen säveltäjä Harri Vuoren, muusikko Marja Vuoren sekä kuvataiteilijapariskunta Hanne
Lindströmin ja Jukka Kinasen elämää Tuusulanjärven maisemissa. Millaista on taiteilijaelämä Tuusulanjärvellä
2010-luvulla? Dokumentissa tutkitaan Suomen taiteen kultakauden taiteilijoiden jättämää kulttuuriperintöä ja
sen vaikutusta tämän päivän taiteilijoihin. Esitys on seuran jäsenille maksuton.
To 12.4. klo 17.00 kevätkokous Tyynissä
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, jonka takia pyydämme ilmoittautumiset 9.4.. mennessä
sihteerille anna-maarit.reijonen(at)amark.fi tai puh. 0400 880 690.
La 12.5. Järvenpää-päivä
Järvenpää-seura esittelee toimintaansa kävelykadulla monien muiden yhdistysten kanssa, meidät löytää Jannekontilta juuri ennen toria. Vuoden Silkkiuikku, joka käsittelee kouluja, julkaistaan ja vanhoja valokuvia
katsotaan taas Studio 123:ssa. Esitys alkaa klo 11.
To 17.5. klo 19.00 jäsenilta Iittalan myymälässä
Tilaisuudessa on pientä tarjoilua ja luvassa 20% alennus tuotteista. Saamme myös vinkkejä kattauksiin ja
lahjaideoita. Voit ottaa myös ystävän mukaan.
Kesäkuussa mennään Järvenpään kesäteatteriin katsomaan Miika Nousiaisen kirjoittama Maaninkavaara,
jonka näyttämölle sovittaa ja ohjaa Samuli Reunanen. Esitysajat eivät ole vielä tiedossa, joten päivää ei voida
vielä päättää. Tuttuun tapaan se tulee olemaan sunnuntainäytös, tiedotamme siitä kesäkirjeessä. Päivää voi
myös tiedustella matkavastaavaltamme Leilalta maalis-huhtikuussa ja samalla voi tehdä ilmoittautumisen:
Leila Saarentaus touhumatkat(at)kolumbus.fi tai p. 040 512 1595.
Perinteinen kesäretki toteutetaan jälleen elokuussa, siitä tiedot kesäkuussa ilmestyvässä jäsenkirjeessä.
kesäkuussa.
Muuta tiedotettavaa:
Muistathan että Järvenpää-seuralla on myynnissä Järvenpään omaa isännänviiriä hintaan 50 euroa. Sitä voi
tiedustella johtokunnan jäseniltä tai käydä ostamassa K-Raudasta tai Järvenpään Kukkakaupasta.
Kotiseutuliitto julkaisee Kotiseutuposti-nimistä julkaisua. Se on Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön
ajankohtaislehti, jonka sähköinen versio on vapaasti luettavissa netissä: www.kotiseutuposti.fi
Miten haluaisit vaikuttaa tai toimia kotiseututyötä tekevässä Järvenpää-seurassa?
Kerro siitä meille, sen voi tehdä näppärästi muutamalla napin painalluksella kotisivuillamme kohdassa
"Jäsenasiat". Siellä on viimeisenä kohtana "Tule mukaan toimintaan".
Apua tarvitaan myös erilaisten tapahtumien aikaan.
Seuran julkaisujen ja postikorttien myyntipaikkoja Järvenpäässä ovat:
Lounaskahvila Tyyni, Järvenpään Kukkatalo, Järvenpään Kukkakauppa, Neulekahvila Lentävä Lapanen,
Järvenpään Käsintekijöiden Villa Cooper, Suomalainen Kirjakauppa ja Järvenpään Taidemuseo ja kesällä
Janne-kontti kävelykadulla.

