Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry.

INFO
TULEVIA TAPAHTUMIA – KEVÄT 2019
• ke 17.04. klo 16.30 - 18.00 Kreikkalaisia tansseja Tampereella,
järjestäjänä Maailmantanssi ry.
• la 27.04. klo 11.30 - 17.00 KEVÄÄN odotettu KOKKIKURSSI
jälleen Tatu Alhon johdolla. Valmistamme tuttuun tapaan kreikkalaisia
herkkuja Hatanpään koulun yläasteen opetuskeittiössä, Haapakuja 2.
Ilmoittautumiset Martinalle 040 5566 323 (iltaisin).
• pe 24.5. Retki RÖNNVIKIN viinitilalle Pälkäneelle. Lähde viettämään mukavaa iltaa kanssamme!
• Lehti 1/2019 ilmestyy kesäkuussa. Otamme jälleen vastaan jäsenten
omia kirjoituksia, matkakuvauksia tai vaikkapa kirja-arvosteluita.

HUOM! Lehden 1/2019 aineistot ke 15.5. mennessä
info@tresuomikreikka.net

www.tresuomikreikka.net

Tervehdys taas!
Kevät on jo pitkällä – joka kerta ja toistuvasti jaksan mainita kuinka ihmettelen että juuri oli sitä ja sitä...  ja nyt ollaan jo tässä.
Kovasti toivoimme väkeä ja uusia ideoita IDEARIIHEEMME joka oli vähän
aikaa sitten, mutta valitettavasti joukko loisti poissaolollaan. Harmi sinänsä
koska me ’vanhat’ pyörittelemme samoja ideoita ja sitä uutta verta kaivattaisiin jotta voisimme kehittyä ja kasvaa.
Yhdistys täytti viime vuonna 40 vuotta ja juhlat toki vetivät joukkoa mukaan,
ja jokavuotiset kokkikurssit samoin. Nytkin on taas kokkikurssi tulossa huhtikuun viimeisenä lauantaina. Tunnelma on aina ollut kurssilla mitä parhain,
Tatun reseptit ovat olleet helppoja toteuttaa ja ruoat ovat saaneet kiitosta
maullaan ja monipuolisuudellaan. Näin käy varmasti nytkin, joten laitahan
27.4. kalenteriin – tulet nauttimaan!
Perässämme tuleva Porin yhdistys täytti maaliskuun alussa 40v, Pori ei petä,
voisi sanoa. Juhla oli täynnä iloista tunnelmaa, hyvää ruokaa ja ennen kaikkea TANSSIA. Tällä kertaa Duo Sirtakikin oli oikeasti Duo, omissa juhlissamme valitettavasti Kimmo joutui lähes yksin vetämään koko show´n.  
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Perustanssiesitysten ja aktiivisen tanssivan yleisön lisäksi nähtiin kaksi
erilaistakin esitystä – huivitanssi ja keppitanssi – jotka todella erottuivat
muista esityksistä. Juhlissa oli mukavaa, ruokapöydän antimet täyttivät
vatsan ja myöhemmin vielä kermakakkukahvit tyydyttivät makeannälkää. Meitä Tampereelta oli mukana 5 henkilöä, mutta otimme varmasti
ilon irti kaikkien muidenkin puolesta.
Toukokuussa 24.5. olemme lähdössä tutustumaan Rönnvikin viinitilaan.
Bussikuljetus on tilattu ja ilmoittautuneitakin on jo muutamia. Pidä kiirettä, käy tutustumassa Rönnvikin nettisivuihin www.ronnvik.com ja
tule mukaan! Luvassa tuhti tietopaketti, hyvää ruokaa ja ennen kaikkea
MAHTAVA TUNNELMA.
Olen nyt ollut joitakin vuosia puheenjohtajana ja välillä syytän itseäni
siitä, etten ole saanut halustani huolimatta puhallettua enempää henkeä yhdistykseen ja sen toimintaan. Olen kuitenkin taas optimistinen ja
varma siitä, että tämä vuosi tuo mukanaan lisää aktiivisuutta ja yhdessäoloa – se antaa voimia jatkaa kohti tulevaa. Nähdään!
Rakkaudella ja halauksin
Martina

Jo monille tuttu
Tony´s Gyros tarjoaa
kreikkalaista ruokaa
Lielahdessa.
Tutustu herkulliseen
listaan netissä:
www.tonysgyros.fi

KEVÄTRETKI pe 24.5.
Rönnvikin viinitilalle Pälkäneelle
• lähtö Keskustorilta tilausbussilla klo 17.15
• tutustuminen viinitilaan
• viinitasting eli viinipruuvinki
• buffetruokailu
• lähtö takaisin Tampereelle n. klo 21.30
Varaa paikkasi, Martina 040 5566 323 (iltaisin).
Tarkempaa tietoa retkestä ja ruokailusta tulossa
yhdistyksen nettisivulle.
Tutustu upeaan Rönnvikin viinitilaan:

www.ronnvik.com

Kreikkalaisia tansseja ke 17.4.
Tervetuloa kreikkalaisten tanssien harjoituksiin, jotka Maailmantanssi ry
järjestää huhtikuussa. Tanssitunti pidetään keskiviikkona 17.4. Tampereen
Ratinan stadionin voimistelusalissa 3 klo 16.30 - 18.00. Tunnilla harjoittelemme kreikkalaisia tansseja (esim. Hasapiko, Sirtaki, Semiotitsa). Tansseja
opettamassa Juhani Saarinen.
Yhdistys kerää kertamaksun tanssiopetuksesta: 2 ¤ Maailmantanssi ry:n
jäseniltä. Maksu ei-jäsenille 5 ¤. Opetusmaksu maksetaan tanssiopetuksen
alussa opettajalle. TERVETULOA MUKAAN!

Yhdistyksen kotisivut
www.tresuomikreikka.net

Facebook-sivut
https://www.facebook.com/TreSuomiKreikkaRy/

Yhdistyksen sähköposti-osoite
info@tresuomikreikka.net

Suomi-Kreikkayhdistysten Liitto ry.
www.skyl.fi

