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Hei Cotesin jäsen!

Cotesin vuosikokous pidetään lauantaina 19.8.2017 klo 13.00 Hangon uuden Regatta 
Span Loungessa. Merkitsethän sen kalenteriisi, ja ilmoittaudu mukaan 8.8.2017 mennessä 
Marjalle, osoite marja.salmelin@live.f! Kerrotko samalla, oletko tulossa omalla autolla, vai 
tarvitsetko kyytiä. Lähtö on n klo 12. Hangossa tutustumme uuteen kylpylään. Yhdistys 
tarjoaa osallistujille lounaan. Myös matkakustannukset korvataan. Ilmoittautuneille lähetetään
tarkempi ohjelma. 

Cotesin syksyn ohjelmasuunnitelmasta

Teatteri syyskuussa

 MyBaby KOM-teatterissa

MyBaby on komedia tulevaisuudesta, jossa kukaan ei ole koskaan yksin ja aivan 
kaikki jaetaan, myös lapset. Se on kertomus työporukasta, joka mullistaa käsitykset 
perheestä ja vanhemmuudesta tai 

 Seuraavat 500 vuotta

Paavo Westerbergin uusi näytelmä, moderni trilleri perisynnistä ja syyllisyydestä. 
Näytelmä on kiihkeä trilleri, joka käsittelee luterilaista elämänvalhetta, perisyntiä ja 
syyllisyyttä, elämätöntä elämää ja elettyä. Se on moderni jännitysnäytelmä, jonka 
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keskiössä ovat ikuiset kysymykset olemassaolon tarkoituksesta. Samalla se on 
kolmen henkilön välinen ankara draama, joka aukeaa vähitellen ja tarjoaa yllätyksiä ja
hurjia käänteitä loppuun saakka.
Rooleissa Eero Aho, Ria Kataja, Carl-Kristian Rundman.

Elokuva loka-marraskuussa

 Keväällä kävimme yhdessä Sörnäisten Kino Rivierassa, joka oli oikein hauska paikka.
Istuimet olivat hulppeita punaisia laiskanlinnoja ja sohvia, ja salissa oli baari, josta sai 
tilata juomia ja pikkusyötäviä elokuvan oheen. Nyt suunnitteilla on lähteä samalla 
tyylillä elokuviin Uuden Omenan Finnkino Loungeen. Intiimin 28-paikkaisen 
Lounge-luksussalin tavoitteena on hemmotella asiakasta eri tavoin. Lounge-salin 
muhkeat penkit ovat entistä leveämmät ja motorisoitujen penkkien asentoa voi säätää 
itselleen sopivaksi. Jokaisella penkillä on oma pöytä, johon henkilökunta tuo 
etukäteen tilatut leffaeväät. Salissa on narikka Lounge-asiakkaita varten. Lounge-
leffalipun hankkineet pääsevät myös nauttimaan pidemmästä ilmaisesta 
pysäköinnistä. Lounge-salin tekniikka on erityisen laadukas. Elokuva valitaan 
myöhemmin tarjolla olevasta ohjelmistosta. Mahdollisesti esim Tuntematon sotilas, jos
kuuluu ohjelmistoon. Sen ensi-ilta on 27.10.2017.

Retki Loviisaan tai Malmgårdiin/Porvooseen joulukuussa. 

 Joko Loviisan wanhan ajan joulukodit:
Tunnelmalliset yksityiset kodit avaavat ovensa kävijöille kahtena viikonloppuna 2.-
3.12. ja 9.-10.12.2017 klo 10-17. 

 Tai Malmgårdin joulumarkkinat 2017, pvm ei vielä tiedossa

Suunnitteilla on myös palvelumuotoilukurssi, vetäjänä Anna-Liisa Salmelin, A45:stä. 
Tästä lisätietoa myöhemmin

Kerro, miltä ideat vaikuttavat, ja mitä mieltä olet niistä! Onko vaihtoehdoista jompikumpi 
sinusta kiinnostavampi? Uusia ideoita otetaan myös mielellään vastaan! Voit vastata tähän 
sähköpostiin tai ottaa yhteyttä kehen tahansa hallituksen jäseneen.



Kevään tekemisistä

Moonlight-leffailtaan 23.3.2017 Kino Rivierassa osallistui 7 jäsentä ja kaksi jäsenen ystävää. 
Teatteri-illassa 2.5.2017, Granada Kansallisteatterin Willensaunassa, mukana oli 9 jäsentä. 
Kiitos osallistuneille!

Cotesin hallitus toivottaa kaikille jäsenille oikein hyvää ja leppoisaa kesää!


