SYDÄMELLISESTI TERVETULOA
VIETTÄMÄÄN PERINTEISTÄ
JÄSENISTÖN JOULUJUHLAA

VILLA RUSKAAN
LA 18.11.2017 KLO 16.00 ALKAEN
ILLAN MUSIIKISTA VASTAA
DUO SÄRKKÄ
YLLÄTYSNUMERO
TARJOLLA OMAN KEITTIÖN
VALMISTAMA HERKULLINEN
JOULUINEN NOUTOPÖYTÄ
HINTA JÄSENILLE 30 € JA EI JÄSENILLE 35 €
MUKAAN VOIT OTTAA PIKKUJOULUPAKETIN 5 €

ILMOITTAUTUMISET KE 1.11.17 MENNESSÄ
KATJALLE RUSKAKOTIIN P. 627 5187

JOULUMENU
Glögiä
Silliä ja silakoita
Graavisuolattua kalaa
Lämminsavukalaa ja sinappikastiketta
Kylmäsavulohi-katkarapuhyytelökakkua
Tilliperunoita
Rosollia ja punajuurivaahtoa
Metsäsienisalaattia
Vihersalaattia
Leipäjuusto-karpalosalaattia
Kananmunanpuolikkaita
Viherpippuripateeta
Joulukinkkua sekä konjakki-kermakastiketta
Jouluwurstia ja puolukkahilloa
Bataattivuokaa
Porkkanalaatikkoa
Imellettyä perunalaatikkoa
Limppua ja voita
Jäävettä ja kotikaljaa
Vaniljapannacottaa ja glögikastiketta
Kahvia, teetä
(Muutokset menun tuotteissa ovat mahdollisia)

Ruoat ovat pääsääntöisesti laktoosittomia.
Gluteeniton ruokavalio pyydetään mainittavan ilmoittautuessa.

TYTÖT 1918
Musikaali nuoruudesta, raivosta ja rakkaudesta
Kevättalvella 1918 Tampereella perustettiin aseellinen
naiskaarti, jonka muodostivat pääosin hyvin nuoret
tytöt, lähes lapset. Tämä musikaali kertoo heistä. Tytöt
1918 on tarina nuorten tamperelaistyttöjen intohimosta
ja taistelutahdosta, viattomuudesta ja julmuudesta,
rakkaudesta ja vihasta, ilosta, naurusta, häpeästä ja
osattomuudesta.
Tehtaan tytöt Lempi, Rauha ja Martta asuvat samaa
huonetta Amurissa. Lempi on Tampereelle tehtaaseen
työhön tullut piikatyttö Teiskosta. Rauhalla on mielessä
kihlattu ja kesällä tulevat häät. Martta on ison talon
tytär, joka joutui pois kotoaan aatteensa vuoksi.
Naapurin Lydia on jo naimissa, vaikka oikeisiin
sormuksiin ei vielä ole tarpeeksi säästöjä. 15-vuotias
Sigrid aloittaa työnsä Tehtaassa ja tulee tietämään,
miten
nopeasti
menetetään
lapsen
usko
ja
viattomuus. Puuvillatehtaassa työskentelee monta heidän kaltaistaan nuorta naista, joiden
päivät täyttyvät raskaasta työstä, sydämet isoista ja pienistä unelmista. Tehtaan tytöt ovat
tavallisia nuoria arkisine huolineen. He pohtivat hameen helman leikkausta, otsakiharan
muotoilua, poikain hymyjä, nisupullaa ja tasapannua. He voisivat olla kenen tahansa meistä
tyttäriä, siskoja, sussuja, vaimoja tai äitejä. Vuonna 1918, Tampereella, he tarttuivat aseisiin
ja olivat valmiita kuolemaan. Ja surmaamaan.
Sisällissotaa on tutkittu paljon, mutta edelleen esiin nousee uusia tapahtumia ja
ihmiskohtaloita. Sodan hävinneiden naisten historia on ollut erityisen vaiettua. Ankarista
kokemuksista ei ole kerrottu edes omille jälkeläisille.
Teoksen käsikirjoittaa ja ohjaa Sirkku Peltola, laulutekstit kirjoittaa Heikki Salo ja säveltäjä
on Eeva Kontu. Rooleissa mm. Kaisa Hela, Emmi Kaislakari, Petra Karjalainen, Jaana
Oravisto, Miia Selin, Jari Ahola, Pentti Helin, Mika Honkanen.
Uusi musikaali esitetään Tampereen Työväen Teatterissa la 10.2.2018 alkaa klo

13.00. Matkan hinta on 65 €. Menomatkalla Tampereelle pysähdytään ABC
Kolmenkulmalle.
Lähtö Ruskakoti klo 9.30, Pohjoispuisto 6 klo 9.40, Tikkulan ABC klo 9.50.
Sitovat ilmoittautumiset 8.1.2018 mennessä Katjalle p. 627 5187!

Nyt on mahdollisuus nähdä suomeksi laulettuna kaikkien aikojen menestyksekkäin
musikaali

MAMMA MIA
Yksi Suomen massiivisimmista musikaalituotannoista saa ensi-iltansa toukokuussa 2018
upouudessa Messukeskus Amfi -teatterissa. Esityksiä on luvassa rajoitettu määrä
4.-27.5.2018. Päärooleissa nähdään muun muassa Laura Voutilainen, Tomi
Metsäketo, Nina Tapio ja nuori lupaus Petra Pääkkönen.
Musikaalin 22 ABBA-hittiä on kääntänyt
loistavista sanoituksistaan tunnettu Paula Vesala.
Suomenkielisiä versioita ei tulla julkaisemaan
erikseen, joten kappaleet voi kuulla ainoastaan
paikan päällä.
Mukaansa tempaavan tarinan
tapahtumapaikkana on kuvankaunis kreikkalainen
saari. Donnan, nelikymppisen yksinhuoltajan,
tytär Sofia on menossa naimisiin. Sofia ei tiedä,
kuka hänen isänsä on, mutta luettuaan äitinsä
päiväkirjan hän tajuaa, että isäehdokkaita on peräti kolme. Hän kutsuu kaikki kolme miestä
häihinsä salaa. Yksi miehistä on hänen isänsä, mutta kuka?

Näytös on la 26.5.2018 klo 14.00. Matkan hinta 106 € sis. lipun ja matkan.
Lähtö Ruskakoti klo 8.30, Pohjoispuisto 6 klo 8.40, Tikkulan ABC klo 8.50. Pysähdytään
meno/paluu matkalla Forssan Autokeitaalle.
Sitovat ilmoittautumiset 28.2.2018 mennessä Katjalle p. 627 5187!
Teatterimatkan liput on hyvä joululahjaidea!

MUUT ASIAT
Tuolijumppa on viimeisen kerran tänä vuonna ke 29.11.17 klo 12.00. Tuolijumppaa
jatketaan Villa Ruskassa taas ke 10.1.2018 alkaen. Tervetuloa!
Yhdistyksen syyskokous pidetään ke 29.11.17 klo 17.00 Villa Ruskassa
Isosannanpuistokatu 26. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Syyskokouksen jälkeen n. klo 18 pidetään joululaulutilaisuus, jossa lauletaan joululauluja
Ruskapoikien johdolla. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

