Hei,
ja mukavaa syksyä teille kaikille! Kesäaika on pian vain muisto, mutta onneksi olemme vielä
saaneet nauttia aurinkoisista ja ruskanvärittämistä syyspäivistä. Tässä alla on oman yhdistyksemme
ja myös Tampereen yhdistyksen tarjoamaa toimintaa, johon olet sydämellisesti tervetullut.
Olethan lisäksi huomannut, että tämänvuotisilla kirjamessuilla Helsingissä (27.10-30.10) teemana
on Pohjoismaat? Paikalla on siis aika kattavasti pohjoismaisia kirjailijoita. Lisäksi voi esim. laulaa
yhteislauluja Allsång på bokmässan-tapahtumassa. Täältä löytyy listattuna Norden 2016 Pohjola lavaohjelma: http://pohjola-norden.fi/suomeksi/alkuun/article-106222-53970-helsinginkirjamessujen-teemana-pohjoismaat

Tulevia tapahtumia:
-

Kuukauden pohjoismaiset elokuvat Tampereella elokuvateatteri Arthouse Cinema
Niagarassa (Kehräsaari, B-talo). Liput maksavat 6 €. Lisätietoa löytyy osoitteesta:
www.elokuvakeskus.fi
Elokuvat:

3.11. Svenska veckan: AEROBICS – A LOVE STORY (Anders Rune, Ruotsi 2015) 74
min, K12, suom. tekstitys
24.11. YOUNG SOPHIE BELL/Unga Sophie Bell (Amanda Adolfsson, Ruotsi, 2015)
80 min, K12, eng. tekstitys
22.12. THE IDEALIST/Idealisten (Christina Rosendahl, Tanska 2015) 114 min, K12,
suom. tekstitys
-

Pohjoismaista kirjastoviikkoa vietetään 14. - 20.11.2016 Leija-kirjastolla.
Maanantai-iltana 14.11. klo 17.30 kirjaston satutäti lukee ääneen lapsille.
Lukuhetken jälkeen avataan piirustuskilpailu alle kouluikäisille ja alaluokkien
oppilaille. Aiheena on Luonto Pohjolassa. Nuorille on oma tietokilpailu Pohjolasta.

-

Lukupiiri jatkuu tiistaina 22.11. klo 17.30, (paikka vielä avoin). Tied.
maijaliisa.mattila (at) gmail.com. Järjestäjänä on Tampereen yhdistys.

-

Tampereen Pohjola-Norden järjestää yhdessä Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa
Lucia-juhlan tiistaina 13.12.2016 klo 18.00 Kalevan kirkossa. Kulkueesta vastaavat
Takahuhdin koulun oppilaat. Lyhyen hartauden yhteydessä lauletaan kauneimpia
joululauluja suomeksi ja ruotsiksi. Tilaisuuden jälkeen Tampereen yhdistys tarjoaa
mehua ja lussebullar.

-

Yhdistyksemme Lucia-kulkue esiintyy viikolla 50. Tarkemmat tiedot tulevat
myöhemmin.

-

Pohjola Pop-Up-tapahtuma 16.12. Tampereella.

-

Tampereen yhdistyksen pikkujoulu on keskiviikkona 14.12. klo 18, paikkana on
ravintola Maukas, Itsenäisyydenkatu 17 A. Odotettavissa on siis laadukasta ruokaa,
joululauluja ja tarinaa sota-ajan jouluista. Ilm. Eeva Tuokolle, eeva.tuokko (at)
gmail.com, maksu 30 euroa yhdistyksen tilille (tilitiedot saa ilm. yhteydessä).

Nähdään syksyn aikana näissä tapahtumissa!
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