TERVETULOA
JÄSENISTÖN JOULUJUHLAAN
LA 22.11.14 KLO 17.00
VILLA RUSKAAN
Vietämme iltaa hyvän ruoan, seuran, kummitustarinoiden
ja tanssin merkeissä.


Kummitusopas Minna Koivistoinen Porin kummituskävelystä tulee kertomaan porilaisia
kummitustarinoita. Tulet kuulemaan tarinoita Porin tunnetuimmista rakennuksista,
niissä asuneista ihmisistä, oudoista tapahtumista ja
rakennuksiin liittyvistä kummituksista.


Illan tanssimusiikista vastaa Duo Särkkä.


Arpajaiset
Illan hinta on 35 €/jäsen ja 40 €/ei jäsen sis. ruokailun ja illan ohjelman.
Ilmoittautumiset pe 31.10.2014 mennessä
Katjalle Ruskakotiin p. 627 5187.

TURUN VANHAN SUURTORIN JOULUMARKKINAT JA
JOULUTORI TURUN KAUPPATORILLA
SUnnuntai 7.12.2014
Lähde mukaan viettämään päivää ja tekemään jouluisia ostoksia
tunnelmalliseen Suomen Turkuun. Linja-auto kuljettaa retkeläiset Turun
tuomiokirkon kupeeseen josta jokainen lähtee omatoimisesti tutustumaan
markkinoihin sekä Turun keskustaan.
Perinteiset Vanhan Suurtorin joulumarkkinat ovat avoinna klo 11-17.
Markkinoilla on runsaasti myyjiä ympäri suomea ja aina ulkomailta asti.
Myyntikojuissa on laaja valikoima käsityöläisten taidonnäytteitä, kuten
luonnonmateriaaleista tehtyjä tuotteita, koriste-esineitä, asusteita,
hienoa taidetta ja jouluisia herkkuja. Vanhan ajan markkinatunnelmaa
ovat luomassa monenlaiset teatteri-, musiikki- ja sirkusesitykset.
Kauppatorin joulutori on avoinna klo 12-17. Joulutori tarjoaa
tunnelmallisen hengähdyspaikan keskellä kaupungin vilinää. Pienet
kauppiasmökit, ihanat maut ja tuoksut, laadukkaat tuotteet, jouluinen
ohjelma sekä upeat valot takaavat joulutorin kiireettömän ja iloisen
tunnelman.
lisäksi kauppatorin ympärillä on lukuisia muita liikkeitä sekä
kauppakeskus Hansa JOISSA VOI TEHDÄ OSTOKSIA.

matkan hinta 18 € sis. kuljetuksen. lähtö Ruskakoti klo 9.00, PohjoisPuisto
6 klo 9.10 ja Tikkulan ABC klo 9.20. Sitovat ilmoittautumiset 14.11.2014
mennessä katjalle p. 627 5187!

OOPPERAN KUMMITUS
Nyt on upea mahdollisuus päästä katsomaan yhtä maailman suosituinta musikaalia
Helsingin Kansallisoopperaan. Andrew Lloyd Webber sävelsi Oopperan kummituksen
vuonna 1986. Teos on taloudellisesti musikaalihistorian menestynein, se on kerännyt yli
viisikymmentä teatterialan palkintoa ja yli sata miljoonaa katsojaa.

Oopperan kummitus on koskettava ja opettavainen tarina pakkomielteisestä, mutta

aidosta rakkaudesta ja sen menetyksestä, sekä siitä, kuinka ulkoinen ja sisäinen kauneus
eivät välttämättä kulje käsi kädessä. Tarinan nimikkohahmo Oopperan kummitus on
kuolevainen mies Erik, jonka kasvot ovat olleet
kammottavasti epämuodostuneet
jo hänen syntymästään asti.
Sisimmältään kaunista Erikiä ei
ole koskaan arvostettu, vaikka
hän on lahjakas niin musiikissa
kuin monessa muussakin
taiteessa. Ihmiset, pojan oma äiti
mukaan luettuna, ovat pelänneet
ja inhonneet tätä. Kukaan ei ole
koskaan rakastanut Erikiä, eikä
hän ole myöskään oppinut
erottamaan oikeaa väärästä.
Erik asettuu elämään Pariisin oopperatalon kellareiden
alapuolelle. Monipuolisilla taidoillaan hän saa muut ihmiset
uskomaan, että oopperassa kummittelee. Myöhemmin Erik
rakastuu orpotyttö Christineen, jota Erik alkaa opettaa
laulamaan. Pian tyttö laulaakin "kuin yksi Jumalan enkeleistä". Mutta kun Christinen
lapsuudenystävä ja ihastus astuu kuvaan, hän on vaikean päätöksen edessä.
Musikaalin ensi-ilta on Kansallisoopperassa 4.9.2015. Olemme varanneet liput näytökseen
la 7.11.2015 klo 14.00. Lippujen ennakkomyynti Kansallisoopperassa on aloitettu jo
keväällä 2014. Suuren kysynnän vuoksi, joudumme vahvistamaan liput joulukuun alkuun
mennessä.
Matkan hinta 100 € sis. lipun ja matkan. Lähtö Ruskakoti klo 8.30, Pohjoispuisto 6 klo 8.40
ja Tikkulan ABC klo 8.50. Sitovat ilmoittautumiset 26.11.14 mennessä Katjalle p. 627 5187!

TANGOKUNINGATAR-FINAALI

Jos viime vuonna jäi näkemättä ja kokematta tämä
hieno finaali, on nyt uusi mahdollisuus lähteä mukaan
kokemaan tangon taikaa. Finaali alkaa to 9.7.2015 klo
21.00. Finaali kestää n. 2 tuntia, jonka jälkeen
lähdemme kotimatkalle.
Ruokailemme menomatkalla Seinäjoelle Jalasjärven
Juustoportilla. Matkan hinta 69 euroa sis. matkan,
ruokailun ja lipun.
Lähtö Ruskakoti klo 16.20, Pohjoispuisto 6 klo 16.30 ja
Tikkulan ABC klo 16.40. Sitovat ilmoittautumiset
7.1.2015 mennessä Katjalle p. 627 5187!

Lähde mukaan katsomaan Tampereen Työväen Teatteriin
upeaa musikaalia
la 24.1.2015 klo 13 näytökseen.
Koko maailman tuntema Evita rakensi itse oman legendansa. Hän nousi
köyhyydestä Argentiinan tärkeimmäksi naiseksi, rakastajattaresta presidentin
puolisoksi ja näyttelijästä vallan näyttämöiden mestariksi. Rakastettu sydänten
kuningatar Evita huolehti heikommistaan ja kohensi köyhien ja työläisten
asemaa. Mutta hän oli myös loputtoman ahne ja loputtoman kunnianhimoinen.
Evitasta on kasvanut itseään suurempi hahmo, josta kerrotut tarinat ovat
saaneet myyttiset mittasuhteet. Millainen oikein oli tämä samettikäsi presidentti
Juan Perónin teräksisessä hansikkaassa?
Ennen esitystä klo 11.00 syödään Tampereen Työväen Teatterin suuren
päänäyttämön lämpiössä Evita-menu.
Menu sis. Juanan papusalaatti, Los Toldosin salaatti, härkää a la Perón ja
Gauchon perunoita. Ruokajuomana on jäävesi.
Matkan hintaan 76 € sisältyy matka, lippu ja ruokailu. Lähtö Ruskakoti klo 9.00,
Pohjoispuisto 6 klo 9.10 ja Tikkulan ABC klo 9.20. Sitovat ilmoittautumiset
17.12.2014 mennessä Katjalle p. 627 5187!

MUUT ASIAT
Yhdistyksen syyskokous pidetään ke 12.11.2014 klo 18.00
Villa Ruskassa Isosannanpuistokatu 26. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Ruskatalojen palveluyhdistys ry:n joulumyyjäiset pidetään joka talossa to
4.12.2014 klo 10.00 – 14.00. Tervetuloa!
(Ruskakoti Peräsimentie 5, Ruskahovi Peräsimentie 3 ja Ruskalinna Kouvonraitti 12)

