
RÄMSÖÖN KYLÄTIEDOTE 8 / 2006

KESÄKAHVILA on avoinna Rantapaviljongilla Suonojärven rannalla heinäkuussa
tiistaista – sunnuntaihin kello 13 – 20, maanantaisin kahvila on suljettu
sekä teatteriesitysten aikana. Nuoret palvelevat kesäkahvilan lisäksi kesäteatteria mm.
ryhmien ja näyttelijöitten kahvituksissa, rannan siistinä pitämisessä sekä myös teatterin
lippupalvelussa kyläsihteerin kesäloman ajan.
Kesäkahvilasta saa: kahvia, teetä, limsaa, pullaa, jäätelöä, makeisia, yms.
ei tupakkaa eikä olutta.

ONNELLINEN MIES Rämsöön kesäteatterissa:
la 22.7., su 23.7., to 27.7., la 29.7. su 30.7. to 3.8., la 5.8. su 6.8. pe 11.8.ja la 12.8. Arkisin kello
19.00, la ja su kello 15.00

Rämsöön Seurantalolla on tanssittu vuosikymmenien ajan suvisunnuntaisin.
tänä kesänä tanssitaan 9.7. - SYKE ja 23.7. - Pekkaniskan pojat

Rämsöön Seurataloa aletaan remontoida heti tanssien jälkeen: salin lattia hiotaan ja maalataan
sekä peltikaton maalausta aloitellaan (maalaus tehdään talkoilla useassa osassa) Talkoolaisia
TARVITAAN kylän yhteisen kokoontumispaikan kunnostamiseen.

Nuorten yleisurheilua Narvan urheilukentällä heinäkuussa.
Päivät ovat torstai 20.7., keskiviikko 26. ja torstai 3.8. aina kello 18.30.
Yleisurheilua harjoitellaan sarjakilpailuna eli 2 suoritusta joka lajista niin saa palkinnon.
Lisätiedot Markku Ollinpoika puh. 0400 236 813.

LENTOPALLOA pelataan Rämsöön kentällä sunnuntaisin kello 19.
Kaikenikäiset miehet ja naiset mukaan pelailemaan.

Vesilahden kyläsihteeri Marjukka on palkattomalla kesälomalla 10.7. – 23.7.7.
Kesäkahvilan vastaavana Kirsi Vitikka päivystää puhelinta ja hoitaa kesäteatterin
puhelinpäivystyksen ja osan kyläsihteerin muista tehtävistä.

YLE TV 2 kuvaa Stormissa Draamasarjaa MAAN MITTA. Kuvauksiin kaivataan
kaikenikäisiä avustajia! Kuvaukset tehdään Stormissa 1.8. ja 8.8. alkaen kello 19.00 (kestää
puolille öin). Sarja sijoittuu fiktiivisesti vuoteen 1944 ja puvustus tehdään sen mukaisesti
jokaiselle (yksi sovituskäynti Tohlopissa). Tätä varten pitää ilmoittautua ensi viikon aikana.
Avustajapyyntö tuli Rämsöön kesäteatterille.
Jätä tietosi kyläkerhon puhelimeen 040 7036208 tai kesäkahvilaan Kirsille. Kääntöpuolella
lisätietoja avustajista.

Maamoottorit soivat Viaporijazzissa KONELA –teoksessa 24.-25.8. Suomenlinnassa.
KONELA: Jukka Perkon ja Samuli Kosmisen Motofonia maamoottoreille, saksofonille ja
dataprosessorille. Levyhallissa kello 21.00. (Konemiehet Rämsööstä)



Katso lisää www.viapori.fi/jazz

Jos haluat kylätiedotteen sähköisesti itsellesi, ilmoita e-mailisi  ramsoo@ramsoo.fi

MAAN MITTA  - sarjaa kuvataan 1.8. ja 8.8. Stormissa vanhalla rukoushuoneella.
Avustajien pitää olla kuvauspaikalla kello 19.00.

Kohtaukset tapahtuvat fiktiivisesti vuonna 1944 ja avustajat puetaan tuohon aikaan
sopivasti. Tätä varten jokaisen avustajan on käytävä yhden kerran Tohlopissa sovituksessa.

Avustajat edustavat Rämsöön kesäteatteria (palkkio on noin 5€ /tunti), jolle tämä pyyntö on
esitetty.

Tarvitaan kaiken ikäisiä seuraavasti:

( kannattaa ilmoittautua, vaikkei ikä ihan täsmäisikään )

KYLÄKOHTAUKSIIN 1.8. ja 8.8. HAUSSA AVUSTAJAT:
* 5 kpl mummut yli 50v; 1.8. ja 8.8.
* 4 kpl äidit 25-40v; 1.8. ja 8.8.
* 5 kpl isät(vanhat miehet), yli 40v ; 1.8. ja 8.8.
* 2 kpl nuoret naiset; 1.8. ja 8.8.
* 3 kpl nuoria tyttöjä noin 17v; 1.8. ja 8.8.
* 2 kpl nuoria poikia noin 17v; 1.8. ja 8.8.
* 1 kpl nuori poika noin 17v; 1.8.
* 3 kpl sotainvalidit; 1.8. ja 8.8.
* 2 kpl kaivosmiehet noin 20-30v; 1.8. ja 8.8.
* 3 kpl kaivosmiehet noin 30-50v; 1.8. ja 8.8.
* 5 kpl lapsia 1-12v; 1.8.
* vauva; 1.8. ja 8.8.
* Pikku-Erkki 10v (repliikkejä); 1.8. ja 10.8.(huom!)
* ukko; 1.8.
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OLKAA HYVÄT JA ILMOITTAUTUKAA ENSI VIIKON AIKANA
kyläkerhon puhelimeen tai  Kirsille kesäkahvilaan.

JOS PORUKKAA LÖYTYY, VOIMME SOPIA YHTEISKYYTEJÄ.

MUKAVAA KESÄÄ KAIKILLE! T: MARJUKKA


