
Rämsöön kylätiedote on kaikkien rämsööläisten tiedotusposti, jota kokoaa kyläsihteeri (ja valtuutettu
tiedotusryhmä). Tiedote jaetaan talkoilla jokaisen kyläläisen postilaatikkoon ja siinä voivat ilmoittaa
ilmaiseksi kaikki kylän yhdistykset ja toimijat. Kylätiedotteeseen toivotaan mukaan kyläläisten omia
juttuja, kertomuksia ja kirjoitelmia sekä kuvia. Ota yhteyttä kyläsihteeriin!
___________________________________________________________________________________________________
Rämsöön omia kotisivuja ollaan päivittämässä ja sinne toivotaan myös vanhoja valokuvia!
Nalle (Ari Karhu) on jo ahkeroinut mm. Kalle Jokisen vanhat valokuvat (20-40 luvulta) sivuille
kaikkien katsottavaksi. Ne löytyvät www.ramsoo.fi/wanhatkuvat/
Uusille sivuille on tarkoitus saada kylän historiaa mukaan vähitellen enemmän. Sivut on nyt
rakennettu niin, että vanhat tiedot jäävät näkyviin (mm. kesäteatteri) ja tila riittää.
Rämsöön toiset kyläsivut ovat Vesilahden kunnan sivujen alla www.vesilahti.fi/ramsoo
___________________________________________________________________________________________________
Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään ke 7.2.2007 Taina & Matti Viikarin
kodissa kello 19.00. Osoite on Rämsööntie 1209. Asioina: Peter Pan, Kyläkaavahanke ja
matkailuasiaa, josta paikalla on kertomassa Anna-Krista Sorvoja (Travel Plan Finland Oy).
____________________________________________________________________________________________________________________________

Peter Pan Rämsöön kesäteatterissa

Peter Pan -näytelmällä on oma blogi eli kotisivu,
josta löytyvät esitys- ja harjoitusajat, kuvia ja
tietoa projektista. (Nalle päivittää sivuja).

VIELÄ PÄÄSEE NÄYTTÄMÖLLE;
näytelmään tarvitaan merirosvoja, intiaaneja,
kadonneita poikia jne. Ota yhteyttä:
Rauni puh. 040 5060 314 tai
Mari puh. 040 8246 164

HARJOITUKSET ovat jatkossa yleensä
maanantaisin ja tiistaisin. Huhtikuussa treenejä
on joka arki-ilta myöhemmin tehtävän
harjoituslistan mukaan kohtauksittain (ei siis
jokaisella joka ilta) sekä sunnuntaina porukalla.
Lauantai on vapaapäivä kaikilla!

EHDOTTOMASTI KAIKKI
NÄYTTELIJÄT
ma 5.2. kello 17.30 - 21 Nuorkalle
! ! !

PETER PAN ESITYSAJAT:

Ensi-ilta su 17.6.
ti 19.6.,   ke 20.6.,   to 21.6., (juhannus)
la 30.6.,  su 1.7.,   ti 3.7.,   ke 4.7.
pe 6.7.,   la 7.7.   (3 viikon tauko)
ti 31.7.,   ke 1.8.,   to 2.8.,   la 4.8.,   su
5.8.
pe 10.8.,   la 11.8.,   su 12.8.

Liput: 8 ¤ lapset (alle 12v) ja 14 ¤ aikuiset.

Kesäteatterin puvustoon ja tarpeistoon TARVITAAN: turkis- ja nahkapaloja, kankaita, vanhoja
vaatteita, helmiä, koruja ja kahvipusseja (merenneitojen pukuihin).
Niitä voi tuoda koulun liiteriin tai Raunille tai ryhmikselle.  (Lisätietoja Raunilta).
___________________________________________________________________________________________________
Rämsöön Urheilijat järjestää kahdet tanssit kesällä 2007.

8.7. Teemu Harjukari ja Taivaanrannanmaalarit.  22.7. Essi Leppäkoski ja Kangastus

Tanssien järjestämiseen tarvitaan talkoolaisia sekä myös ”talkkaria” muutamiin juhlatilaisuuksiin
kyläsihteerin kesäloman aikana heinäkuussa  (Voi hoitaa vaikka vain yhden illan päivystyksen)




