JÄSENTIEDOTE n:o 4/2011

VÄRIKYLLÄISTÄ SYKSYÄ PUUTARHASEURAN JÄSENILLE!
Kiitokset kaikille, jotka olette olleet aktiivisesti mukana tänä upeana ja
uskomattoman täydellisenä puutarhavuonna. Ainakin täällä
Pohjanmaalla on kesä hellinyt kukkien ja vihannesten kasvattajia.
Toivottavasti kaikki ovat saaneet puuhata harrastuksensa parissa
toiveidensa mukaisesti ja talven odotus voi alkaa tyytyväisin mielin.
Toivomuksia erilaisista tapahtumista, matkakohteista ja
jäsentoiminnasta otetaan edelleen vastaan hallituksen jäsenille ja
edelleen kehiteltäväksi tulevalle vuodelle. Seuraava kirje tuleekin
lähempänä vuoden vaihdetta, ja sisältää vuosikokouskutsun kaikille
jäsenille.

TOIVOTUT PIKKUJOULUT
Järjestämme toivotun pikkujoulutapaamisen kaikille seuran jäsenille
yhteisen pikkujouluillallisen sekä Tarja Turusen joulukonsertin merkeissä
Seinäjoella.
Päivä
Paikka

lauantai 17.12, alkaen klo 16.30
Ruoka- ja viiniravintola Uppalan Kartano, Ilmarisenkatu 14.

Aloitamme maittavan pikkujouluillallisen buffet-pöydästä (juomat
omakustanteisesti). Pääohjelma on Tarja Turusen joulukonsertti
Lakeuden Ristissä klo 19.30. Lähdemme siirtymään kirkolle päin
viimeistään 19.00 aikaan.
Jouluruokailun ja konsertin hinta 61 e/henkilö maksetaan
ilmoittautumisen jälkeen ensi tilassa. 30 ensimmäistä ilmoittautujaa
mahtuu mukaan konserttiin. Voi myös osallistua vain jompaan
kumpaan.
Sitovat ilmoittautumiset jäsensihteeri Annalle viim. 20.10.2011 mennessä
anna.wahlberg@seinajoki.fi tai 045-1120 494.
Joudumme perumaan ylimääräiset liput 21.10. joten SOITA HETI!

Pankkiyhteys: 541901-450810
Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

Tarja Turusen joulukonsertti
Tarja Turunen: laulu
Kalevi Kiviniemi: urut
Marzi Nyman: kitara
Markku Krohn: lyömäsoittimet
www.tarjaturunen.com
www.myspace.com/tarjaturunen
Tarja, Kalevi, Marzi ja Markku pähkinänkuoressa:
Tarja Turunen on opiskellut klassista laulua ja kirkkomusiikkia Kuopion Sibelius-Akatemiassa
sekä Karlsruhen musiikkiyliopistossa Saksassa. Hän lauloi Nightwish-yhtyeen solistina vuosina
1996-2005. Bändivuosien jälkeen Tarja aloitti entistä vahvempana soolourallaan ja Turuselle
läheinen jouluteema sai jatkoa, kun Esa Niemisen tuottama, vuonna 2006 julkaistu "Henkäys
ikuisuudesta" -joululevy myi platinaa Suomessa. Tarjan ensimmäinen kansainvälisesti v. 2007
julkaistu soololevy "My Winter Storm" myi heti ilmestymispäivänään Suomessa kultaa,
sittemmin myös platinaa. Ulkomailla levy on myynyt kultaa mm. Unkarissa, Tshekeissä ja
Venäjällä. Tarjan toinen sooloalbumi "What Lies Beneath" julkaistiin v. 2010 myös maailmanlaajuisesti ja se meni ilmestymisviikollaan suoraan mm. Saksan albumilistan sijalle 4.
Soolouransa myötä Tarja on tehnyt uuden bändinsä kanssa useita kiertueita Euroopassa,
Amerikassa sekä Etelä-Amerikassa. Klassisena sopraanona Tarja on esiintynyt myös mm.
Savonlinnan Oopperajuhlilla, Suomen Kansallisoopperassa ja omissa kamarimusiikkikonserteissaan ympäri maailmaa.
Kalevi Kiviniemi tunnetaan yhtenä maailman kysytyimmistä konserttiurkureista, joka on luonut
mittavan uran niin Suomessa kuin maailmallakin. Useasti palkittu Kiviniemi on tehnyt noin 140
levytystä, mm. Sibeliuksen koko urkutuotannon maailman ensilevytyksenä. Levyistä yksi on
myynyt platinaa, kaksi kultaa. Lahden kansainvälisen urkuviikon johtajana Kiviniemi toimi
vuosina 1991-2001. Kansainvälisten arvioiden mukaan Kiviniemi kuuluu aikamme
merkittävimpiin muusikoihin.
Mm. Pori Jazzin Vuoden 2003 taiteilijaksi valittu Marzi Nyman on tullut suomalaisille tutuksi
etenkin useiden televisio-ohjelmien studiomuusiikkona ja erityisesti Lenni-Kalle Taipaleen
bänditoverina. Marzi on soittanut useissa kokoonpanoissa; niin UMO Jazz Orchestrassa, Iiro
Rantala New Triossa kuin Nylon Beatissakin.
Lyömäsoitintaiteilija Markku Krohn on valmistunut Grazin musiikkikorkeakoulusta. Sinfonia
Lahdessa Markku Krohn on soittanut vuodesta 1983 ja esiintynyt vaihtelevissa kokoonpanoissa
lukuisissa maissa. Kalevi Kiviniemen kanssa yhteistyötä vuodesta 1987.
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Maksu välitetään saajalle vain Suomessa kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Etelä-Pohjanmaa Puutarhaseura ry

Pikkujouluruokailu 32 e
Tarja Turusen joulukonsertti 29 e
Molemmat yhteensä 61 e
Muista käyttää viitenumeroa!
Viestikenttään osallistujien nimet!
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Pankkiyhteys: 541901-450810
Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

