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Tässä tiedotteessa








Kävelyretki ja tutustuminen Le Broc kylään su 18.9.
Syyskauden ensimmäinen yhteislounas Nizzassa ti 27.9.
Pohjoismaiden petankkikisa Mandelieussa pe 7.10.
Pääjohtaja Erkki Liikanen seuran vieraana la 22.10
Syksyn retki Saint Tropeziin ja Chateau Clarettes viinitilalle la 29.10
Harrastuspiirien aloitukset
Kahvilatapaamisten aloitukset

Syyskausi alkaa harrastuspiirien käynnistymisellä sekä tutustumisretkellä Le Broc kylään ja
yhteisellä ravintolalounaalla Nizzassa. Tähän tiedotteeseen on koottu syksyn
aloitustapahtumat. Varsinainen päätiedote lähetetään lokakuun alkupuolella ja siihen pyritään
saamaan ainakin pääpiirteet koko syyskauden ohjelmasta.

***
Kävely ja tutustumiskäynti Le Broc kylään su 18.9. klo 10:30

Syksyn toisena Patrimonia päivänä teemme kävelyn ja tutustumisvierailun Le Brocin kylään
Varin laaksossa Carrosin pohjoispuolella. Kylässä vaikuttaa suomalainen taiteilija Anneli Palsa
ja tutustumme hänen seinämaalauksiinsa Chapelle St Antoinessa ja näyttelyynsä Claude
Monod galleriassa. Siellä on paikalla myös konsulimme Gérald Roux, joka aina mielellään tapaa
meitä suomalaisia. Tapaaminen on klo 10:30 Hotel de Villen edustalla. Ajo-ohje Nizzan
länsipuolelta pohjoiseen Route de Grenoblea Gattièresiin ja sieltä Garrosin kautta Le Brocin
kylään, matka Nizzasta perille kaikkiaan n. 25 km.

***
Lounas Nizzassa ti 27.9. klo 13:00
Syyskauden ensimmäinen yhteislounas nautitaan tiistaina 27. syyskuuta kello 13.00 alkaen
Nizzan keskustassa, Basilique Notre Damen naapurissa (ratikkapysäkki Jean Medecin). Osoite
2, rue de Suisse 06000 Nice. http://www.lesocrate.com/
Kehuja kerännyt libanonilaisravintola Le Socrate tarjoaa maittavia ja monipuolisia annoksia.
Hinta 25€/hengeltä sisältää myös 25 cl viiniä. Ilmoita jos olet kasvissyöjä. Maksu käteisellä
paikan päällä.

Ilmoittautuminen 20.9. mennessä sähköpostitse Tuula Kanervalle, rtk.kanerva@gmail.com
tai puhelimitse Outi Väkiparralle Suomen nroon +358 503 65 9614.
Mukaan mahtuu noin 30 ensiksi ilmoittaunutta. Tervetuloa!
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Lounaaseen kuuluu monenlaisia aineksia:
Assortiment de huit mezzés : Hommos, Moutabal, Taboulé, Mhamara, Mousakaa, Sambousek
viande, Sambousek fromage, Falafel
Thé vert à la menthe ou café

***
Pohjoismainen petankkikisa Mandelieussa pe 7.10. alkaen klo 9

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan joukkueet ottelevat Rivieran petanque-mestaruudesta
Mandelieussa.

Kisaan osallistuu kuusi kahden pelaajan joukkuetta kustakin maasta. Jokainen joukkue pelaa
yhden ottelun kolmea muuta maata vastaan. Kaikkiaan pelejä on siis 72 ja mestaruuden
ratkaisee voittopisteiden määrä. Tapahtuma kestää noin neljä tuntia.

Tässä linkki googlemaps’iin, mistä paikka löytyy:
http://maps.google.com/maps/ms?hl=da&ie=UTF8&msa=0&msid=207619658754861943240.
00049b61a53b3cc43dd3e&ll=43.54578,6.946921&spn=0.023018,0.060639&z=15
Paikka on kartalla sinisen täplän kohdalla. Kentän nimi on Rolland DE TONY.

***
Jazz-ilta norjalaisten seurassa la 15.10. ravintola Cafe Bleu, Juan-lesPins
Norjalaisten Riviera-seura on 25 toimintavuotensa juhlistamiseksi järjestänyt merkittävän
norjalaisen jazz-yhtyeen esiintymään tunnetussa Juan-les-Pins’n jazz-ravintolassa Le Café Bleu
lauantaina 15.10. klo 19:30 alkaen. Yhteistoimintatarjouksena he esittivät seurallemme kutsun
osallistua myös näille päivällisille yhdessä kanssaan. Meitä varten on alustavasti varattu 16
paikkaa. Päivällisen hinta juomineen on 55€.
Tilaisuuteen haluavien on ilmoittauduttava Pentti Olkkoselle (pentti.olkkonen@iki.fi) tarkempaa
lisätietoa varten. Sitovat ilmoittautumiset 19.9. mennessä.
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***
Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja toimittaja Helena LiikanenRegner vieraana lauantaina 22.10
Helena esittelee uuden kirjansa ”Maman finlandaise – Poskisuukkoja ja perhe-elämää EteläRanskassa” ja Erkki Liikasen aihe: ”Talouden näkymistä”

Lounastilaisuus pidetään la 22.10 Nizzan keskustassa sijaitsevan Hotelli Astonin 7. kerroksen
ravintolassa (osoite 12 rue Avenue Felix Faure). Aloitamme klo 12 aperitiivilla.
Lounaan hinta 45 €/jäsen sisältää:
Alkuruoka

Duck carpaccio and foie gras, citrus caramel and soy sprout salad
Ankka-carpaccio ja hanhenmaksaa, sitruunakaramelli ja soijanitusalaatti
Pääruoka

Red mullet fillet, saffron potatoes, courgettes and fennels, Fish soup’s reduction
Keltajuovamullofilee, sahramiperunat, kesäkurpitsaa ja fenkolia sekä kalakeittoliemi
Jälkiruoka

Raspberry tart and shaving of white chocolate
Vadematorttu ja valkosuklaalastuja
Ruokajuomat sekä kahvi

Ilmoittautumiset viimeistään pe 14.10. elisa.aspholm@wanadoo.fr.
Huom! Mikäli sinulla on ruoka-aineallergia, kerrothan siitä ilmoittautumisen yhteydessä.
Maksu tulee suorittaa viimeistään 14.10 joko tilisiirtona seuran tilille Association
Finlandaise de la Côte d’Azur, Société Génerale, Valbonne tilinumero FR76 30003
00508 00037282791 88, swift –koodi SOGEFRPP tai shekkinä Antibesin seurojentalon
osoitteeseen Association Finlandaise, Maison des Associations, 288 Chemin de Saint
Claude, 06600 Antibes.

***

Syksyn retki Saint Tropez’n rantakaupunkiin ja Domaine des Clarettes
viinitilalle lähellä les Arcsia la 29.10

Syksyn retki suuntautuu tänä vuonna maineikkaaseen Saint Tropez rantakaupunkiin ja
iltapäivällä osittain suomalaisomisteiselle Domaine des Clarettes viinitilalle.

Saint Tropezissa on meneillään vuotuinen kesäsesongin lopettava Grande Braderie
alennusmyynti, jossa tunnettujen ranskalaisten muotitavaratalojen tuotteita myydään
uskomattoman edullisin hinnoin ja koko kaupungin kadut ovat täynnä markkinahumua.

Retkipäivämme toinen kohde on provencelainen viinitila Domaine des Clarettes. Siirrymme
bussilla Saint Tropezin markkinahumusta Les Arcsin tunnetun viinikylän rauhaan ja vihreyteen.
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Clarettes on ollut joitakin vuosia pohjoismaisessa, myös suomalaisessa, omistuksessa.
Yhdentoista hehtaarin tilalle on keväällä valmistunut uudet tuotanto-, myymälä- ja
maistelutilat. Vietämme iltapäivän tutustuen viineihin, joita on kolmea väriä ja monet runsaasti
palkittuja, ja nautimme viinimaistelun lisäksi grilliruuista ja kauniista ympäristöstä. Sateen
sattuessa saamme katon päällemme, mutta vanha sanonta "kyllä sopu sijaa antaa" tulee
todennäköisesti hyvään tarpeeseen.
Tilaa isännöi sympaattinen suomalainen pariskunta, joten viinin syvintä olemusta voi tutkailla
myös suomen kielellä.
Kotimatkalle lähdemme loppuiltapäivästä.
Päiväretken hinta on 48€/jäsen, ja siihen sisältyy bussikuljetukset, lounas ruokajuomineen ja
viinimaistiaisineen. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 11.10. ja lisätiedot: Leena
Marttinen (leena.marttinen@village.uunet.be). Mukaan mahtuu max. 45 henkilöä.
Retken maksu tulee suorittaa viimeistään 11.10 seuran tilille Association Finlandaise de la
Côte d´Azur joko tilisiirtona; Société Génerale, Valbonne, IBAN: FR76 30003 00508
00037282791 88 tai shekillä; joka osoitetaan Association Finlandaise’lle ja lähetetään
osoitteeseen Maison des Associations, 288 chemin de Saint Claude, 06600 Antibes.

Retkibussi lähtee Nizzasta, Casino Ruhlin edestä, klo 8.00 ja Antibesistä, seurojen
talolta n.klo 8.40, josta jatkamme kohti määränpäätämme. Paluu Antibesiin n. klo 18.00 ja
Nizzaan n. klo 18.30

***

Petanque-turnaus Antibes – Nizza Antibesissa la 5.11.

Perinteinen petanque- turnaus Antibes- Nizza pelataan lauantaina 5.11. Port Vaubanin kentällä
klo 11 alkaen. Tarkemmat tiedot seuraavassa tiedotteessa lokakuun alussa.

Harrastuspiirit aloittavat seuraavasti:

* Petanquen viikoittaiset pelit keskiviikkoisin ja lauantaisin Antibesissa klo 11. Syksyn
ensimmäinen pelipäivä on ke 21.9. Paikka on vanha tuttu Port Vaubanin kenttä
Antibesissä, osoitteessa Esplanade Jean Moulin. Lisätietoja saa Eero Saukkoselta puh. 04 93 61
88 64.
* Petanque jatkuu myös Nizzassa perjantaisin klo 11. Paikka on entinen, rue Auguste du
Galin ja rue Arsonin välissä, rue Scalierolla sijaitseva kenttä. Vierestä löytyy Barlan parkkihalli.
* Kirjallisuuspiiri kokoontuu Antibesin seurojentalolla maanantaisin klo 13.30. Syksyn
ensimmäinen kokoontuminen on ma 3.10. ja seuraava ma 31.10.
Lisätietoja: ritva.heikkinen@gmail.com tai puh 06 27 42 81 85.

* Nizzan joogaryhmästä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Nina Tenkkuun puh.
06 15 53 38 11.
* Golfin tapahtumista tiedotetaan blogissa, joka löytyy seuran kotisivuilta ja linkistä
http://rsgolf.blogspot.com/. Blogissa kerrotaan, millä kentällä pelataan ja milloin ja
tiedotetaan ilmoittautumisista ja tuloksista – joten golffari, seuraahan blogia!

Kahvilatapaamiset aloittavat seuraavasti:
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* Cannesin kahvilatapaamiset kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 15 Café Romassa,
joka sijaitsee Festivaalipalatsia vastapäätä osoitteessa 1, Square Mérimée (Bl de la
Croisettella). Ensimmäinen tapaaminen on ti 4.10.

* Antibesin kahvilatapaamiset joka keskiviikko klo 15 kahvila Pimm’sissä rue Republiquen
kävelykadun alussa. Ensimmäinen tapaaminen on ke 21.9
* Nizzan kahvilatapaamiset joka tiistai klo 15 ravintola Giuseppe et Peppinossa, 18 Place
Garibaldi. Lisätietoja Outi Väkiparta outi_vakiparta@hotmail.com / puh. 04 89 92 80 67.

Hyvää alkavaa syksyä toivottaa
Rivieran Suomi-Seuran johtokunta
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