Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry.

INFO
KEVÄT 2020

Yhdistyksen kevään tapaamiset, kokoukset yms. on valitettavasti jouduttu perumaan vallitsevan
tilanteen vuoksi. Yhdistyksemme nettisivujen kautta voit seurata parhaiten, milloin ja miten seuraavia tapaamisia tai kokouksia järjestetään. Paljon asioita voimme kuitenkin toteuttaa vaikkapa
netin välityksellä, sähköpostitse tai puhelimitse.
Sampolan kreikan kielen kurssit jatkuvat vielä joitakin viikkoja etäopiskeluna ja tulevana syksynä
kurssit alkavat toivottavasti taas normaalisti. Myös Laikku on toistaiseksi kiinni.
Kokkikurssi on siirretty syksyyn, mutta kotonakin voi toki kokkailla kaikkea mukavaa. Herkullisen
katkarapukeiton reseptin löydät seuraavalta sivulta - kokeile ihmeessä! Syksyyn on siirretty myös
Ideaparkki-näytelmä, ilmoitus näytösajoista löytyy sivulta 4.
Keräämme jälleen aineistoa seuraavaan lehteen joka ilmestyy kesäkuussa. Otamme ilolla vastaan vaikkapa matkakertomuksia tai vinkkejä mukavista elokuvista, äänikirjoista yms. Myös omat
kreikkalaiset suosikkireseptit ovat aina tervetulleita!
Kaikkea hyvää - pysytään terveinä ja tavataan taas sitten kun on sopiva hetki.
Ja iloinen kiitos Sinulle, kun jaksat edelleen olla mukana yhdistyksen toiminnassa!

www.tresuomikreikka.net
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Kreikkalainen katkarapukeitto on nopea valmistaa ja ah niin herkullista.
Kannattaa kokeilla, keitto vie ihan kielen mennessään!

Kreikkalainen katkarapukeitto
600 g
3 dl
2 dl
5-6
10
0,5 dl
1 dl
1 tl
100 g

kuorittuja katkarapuja
tomaatimurskaa
Retsinaa (tai muuta kuivaa valkoviiniä)
tippaa tabascoa
valkosipulinkynttä
oliiviöljyä
hienonnettua tilliä
sokeria
fetajuustoa pieninä kuutioina
mustapippuria, oreganoa, basilikaa, suolaa

Freesaa valkosipulinkynnet öljyssä. Lisää tomaatti, viini + mausteet.
Hauduta 5 min. Lisää loput aineet ja kuutioksi paloiteltu feta joukkoon.
Hauduta vielä hetki ja tarjoile vaikkapa patongin kera.

Onko sinulla jokin kreikkalainen suosikkiresepti,
jonka haluaisit jakaa kanssamme? Tai jokin hauska
valokuva, joka ilahduttaisi meitä kaikkia tänä hieman
hankalana aikana? Myös matkakertomukset,
kirja-arvostelut tai elokuvavinkit ovat tervetulleita.
Kaikki aineistot Lehteen 1/2020 voit lähettää emaililla:
info@tresuomikreikka.net
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SAARI TOIVEUUSINTANA?
Victoria Hislopin bestselleriin perustuva draama Saari on yksi
Kreikan kaikkien aikojen suosituimpia tv-sarjoja. Sarja esitettiin
ylellä 2015. Upeaa sarjaa voi toivoa toiveuusintana klikkaamalla
turkoosia symbolia ”Ohjelmatoive”.
https://asiakaspalvelu.yle.fi/
https://areena.yle.fi/1-2153703 (tietoa sarjasta)
TOIVOTAAN kaikki ohjelmatoiveena Saari takaisin!
Muistathan myös e-kirjat ja äänikirjat! Vaikka kirjastot ovatkin kiinni, netistä löytyy paljon
mielenkiintoista luettavaa aivan ilmaiseksi verkkokirjaston kautta. Tampereella kannattaa
mennä Piki-verkkokirjaston sivustolle. Hislopin kirjoja on tilattavissa myös nettikauppojen
ja Elisan kautta.

Bouzouki-taituri Kimmo Hyyppä esiintyi Cafe Ratinan Loistossa 25.1.
Kimmo kertoi kreikkalaisen musiikin historiasta ja kappaleista. Hieno iltapäivä,
upeaa musiikkia, herkullisia kahvilatuotteita! Lämmin kiitos kaikille!
Bouzouki-musiikkia kuultavissa kahvilassa mahdollisesti myöhemminkin.
Duo Sirtakin nettisivut: https://www.bouzouki.fi/
Cafe Ratinan Loisto, Suvantokatu 1. http://www.caferatinanloisto.fi/

Upea Merja Tuominen-Gialitaki oli mukana Tampere-talon K50-messuilla 7.3.
Merjan kirjoja löydät sivustolta: www.kreetankirjat.fi

IDEAPARKKI
-- Ideaparkki? -- Mitä? -- Koivumäkeen rakennetaan Ideaparkki! --- Ai sellainen kuin siellä Kolmostien varressa? --- Suurempi vielä, paljon suurempi! Laivan muotoinen... -Siitä se lähtee, Markku Hattulan hulvaton komedia Taalian näyttämöllä.
Sitä sitten seuraa kommelluksia, hairahduksia, huijauksia, jännitystä, erotiikkaa
- ja varsinkin huumoria.
Esitykset Tampereella Kumppanuustalo Arttelin Pohja-salissa, Salhojank. 42.
ESITYKSET SYKSYLLÄ 2020:
Ensi-ilta
pe
2.10.
klo
18.00 • la 3.10.
klo 15.00 • su 4.10. klo 15.00
NÄYTÖKSET LOKAKUUSSA
2020:
pe
9.10.
klo 18.00
• 15.00
la 10.10.
kloklo15.00
pe 2.10.
klo 18.00
• la 3.10. klo
• su 4.10.
15.00 • su 11.10. klo 15.00
pe 9.10. klo 18.00 • la 10.10. klo 15.00 • su 11.10. klo 15.00

Kuvassa takarivin herra punaisessa kaulahuivissa on tietenkin Pekka Lepistö.
Muistathan pistää kalenteriisi seuraavan tiedon:
Lauantaina 10.10.2020 Suomi-Kreikka yhdistysten liiton
40-vuotisjuhla ja Turun Suomi-Kreikka seuran 45-vuotisjuhla
osoitteessa Rätiälänkatu 2, Odd Fellow talo, Turku.
Ennen tätä iltajuhlaa samassa talossa klo 13 alkaen liittohallitus ja liittokokous.
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

