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Hei Cotesin jäsen!

Vuoden alku on vierähtänyt nopeasti, ja nyt ollaan menossa kohti maaliskuun 
aurinkoisia päiviä. Hallituksessa viime viikot ovat kuluneet kevään ohjelman 
suunnittelussa ja organisoinnissa. Maaliskuun ensimmäisellä viikolla yhdeksän jäsentä 
suuntaa kohti Portugalin Faroa. Tutustumme siellä jäsenemme Sirpa Uimosen 
opastuksella mm.  yliopistoon ja hänen tutkimushankkeeseensa. 

Maaliskuussa järjestämme illan Espoon teatterissa, katsomaan Syyssonaattia.  
Ilmoittautumisohje ovat tässä jäsentiedotteessa. Kevään toinenkin tapahtuma 
suuntautuu Espooseen: taidemuseo Emmaan, jossa on Tapio Wirkkalan ja Rut Brykin 
näyttely.  Tapio Wirkkala on tehnyt monelle tuttuja kodin käyttöesineitä mm. lasi- ja 
hopeaesineistä.  Suunnittelemme myös syksyn matkaa kotimaassa, ehdotuksena on 
ollut Tampere. Siitä lisää tuonnempana. 

Toivotan Teille kaikille hauskaa kevään odottelua. Seuraavassa tiedotteessa palaamme
matkakertomuksella Portugalin jäsenmatkaan.

Hallituksen puolesta 

Brita-Liisa 
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Jäikö vaivaamaan…? Yksi henkilö on joutunut peruuttamaan lähtönsä 
Portugalin matkalle, ja nyt olisi paikka vapaana! Jos kiinnostuit, ota 
yhteyttä Brita-Liisaan: bjoutsen@hotmail.com.

Teatteriin

Lähde mukaan Espoon teatteriin perjantaina  23.3.2018  katsomaan Syyssonaattia

Näytelmä on saanut hyvät arviot. Helsingin Sanomien arvostelu on tässä: ”Huikea Satu Silvo 
loistaa sisäistä valoa Espoon kaupunginteatterin Syyssonaatissa, jonka keskiössä on 
näyttelijäntyö”, linkki 
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005567940.html?
share=18ce0789c268a5c4ed1b1571cd6b03e3

Nähdään teatterin aulassa klo 18.40. Näytös alkaa klo 19.00.  Teatteri sijaitsee Tapiolassa, 
Revontulentie 8.Lipun hinta on 38/35/18 e (perushinta/eläkeläinen/opiskelija), josta yhdistys 
sponsoroi 10 euroa/jäsen. Ilmoittaudu 26.2 mennessä Marjalle marja.salmelin@live.f. 

Bryk & Wirkkala -näyttely Espoon Emmassa

Keskiviikkona 25.4.2018  klo 17 mennään tutustumaan Bryk & Wirkkala 
-katseluvarastoon! Katseluvarasto on säilytystilan, näyttelyn ja työskentelytilan 
yhdistelmä, joka on uudenlainen tapa avata kokoelmaa: se perustuu omaehtoiseen 
tutkimiseen ja löytämiseen. Tilassa näkee kokoelmaa laajemmin kuin mitä yleensä 
näyttelyn kautta on mahdollista. 

Kokoelma perustuu Rut Brykin (1916-1999) ja Tapio Wirkkalan (1915-1985) 
henkilökohtaisille työskentelyarkistoille: luonnoksille, piirustuksille ja valokuville. Se 
sisältää myös runsaasti molempien valmiita teoksia sekä harvinaisia malleja, joista osa
ei koskaan päätynyt tuotantoon.
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Yhdistyksen stipendi haettavissa

Yhdistyksen jäsenet voivat hakea stipendiä Cotesilta esim. tutkimustyötä, lisäkoulutusta tai 
ammatillista matkaa varten. Stipendin suuruus on 200 euroa. Yhdistykselle on toimitettava 
raportti stipendin käytöstä. Voit hakea stipendiä vapaamuotoisella hakemuksella 30.4.2018 
mennessä.

Museo on Tapiolassa, Ahertajantie 5, ja sinne 
pääsee metrolla: Tapiolan asema, uloskäynti 
B. Asemalta on n. 750 metriä EMMAan. Lipun 
hinta on 12/10 e, ja Museokortillahan sinne 
pääsee myös. Yhdistys tarjoaa jäsenille lasin 
kuohuvaa. Ilmoittaudu 22.4 mennessä 
Marjalle marja.salmelin@live.f. 
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