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Hei Cotesin jäsen!

Elokuviin

Lähdetäänpä porukalla elokuviin! Oscar-palkittu Moonlight esitetään Kino Rivierassa 
23.3.2017 klo 17.30. Kino Rivierassa on baari, ja yhdistys tarjoaa jäsenille leffalipun ja 
viinilasillisen. Elokuva alkaa klo 18.00, ja se kestää vähän alle kaksi tuntia.

Moonlight on ajaton kertomus ihmisten välisestä yhteydestä ja itsensä 
löytämisestä. Elokuva kertoo herkästä nuoresta miehestä, joka yrittää löytää 
oman paikkansa maailmassa levottomalla asuinalueella Miamissa. Elokuva 
pureutuu elinvoimaisesti amerikkalaiseen nykyelämään ja puntaroi voimakkaan
henkilökohtaisella otteella identiteettiä, perhettä, ystävyyttä ja rakkautta. 
Moonlight kuvaa koskettavalla tavalla niitä hetkiä, ihmisiä ja tuntemattomia 
voimia, jotka muovaavat elämäämme ja tekevät meistä sellaisia kuin olemme

Kino Riviera on osoitteessa Harjukatu 2. Ilmoittautumiset 15.3. mennessä Tarjalle, 
tarja.valkosalo@welho.com. Näytökseen on varattu 10 lippua.
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Ja lisää kulttuuria…

Myös coteslaisten teatteri-ilta on luvassa! Esitys on Pasi Lampelan GRANADA - Komedia 
uusista aluista vanhassa maailmassa. Näytös on tiistaina 2.5.2017 klo 19 
Kansallisteatterin Willensaunassa. Lippujen hinnat ovat peruslippu 35 e, eläkeläiset 30 ja 
opiskelijat 16, ja yhdistys sponsoroi lipun hinnasta 15 euron osuuden, joten peruslipun 
hinta siis jäsenelle 20e. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos olet oikeutettu eläkeläis- tai
opiskelijalippuun. 

Tunnetun näyttelijäpariskunnan, Risto Kaskilahden ja Sari Puumalaisen säkenöivä 
kohtaaminen Pasi Lampelan hauskassa ja satuttavassa uutuusnäytelmässä! 
Nelikymppinen Kirsi ja viisikymppinen Harri ovat entiset rakastavaiset, jotka päätyvät 
yhteiseen hotellihuoneeseen Granadassa, Andalusian sydämessä. Kumpikaan heistä
ei ole päässyt ylitse kolme vuotta sitten äkillisesti päättyneestä, intohimoisesta 
suhteestaan. Kirsi tutkii Espanjan sisällissodassa taistelleen isoisänsä vaiheita. Harri 
on puhunut itsensä mukaan matkalle vakaana aikomuksenaan selvittää välinsä Kirsin
kanssa lopullisesti. Kaksi ihmistä, jotka ovat tottuneet hukuttamaan surunsa työhön, 
joutuvat vastakkain toistensa ja ennen kaikkea itsensä kanssa. Granadassa, vanhan 
maailman loiston keskellä heillä on kolme päivää aikaa kohdata nykyisyytensä. 
Tiedossa on suuria yllätyksiä molemmille.

Ilmoittautumiset to 23.3.mennessä Marille marisk@welho.com. Näytökseen on varattu 10 
lippua. Jos halukkaita on enemmän, selvitän lisämäärän saatavuuden. Maksathan lippusi 
30.3 mennessä Cotesin tilille FI24 8000 1870 8585 38. Merkitse lisätietoihin nimesi ja 
vaikkapa sana Granada. 

Kalenteriin

Cotesin vuosikokous on suunnitelmissa pitää 19.8.2017 Hangon Merikylpylässä. Merkitse 
se jo kalenteriisi, palaamme myöhemmin asiaan tarkemmin.

Muistathan myös Agronomiliiton 120 v juhlaseminaari 28.4.2017 ja iltajuhlan 28.10.2017.

Jos kalenterissasi oli yhdistyksen keväälle suunniteltu Portugalin-matka, sen voi poistaa. 
Matka on valitettavasti peruuntunut, koska lähtijöitä ei ollut riittävästi. 

mailto:marisk@welho.com

