Pääsiäisleiri siirtyi Somerolta Tammelaan 18.-22.4.2019. Harmi, että emme saaneet pitää leiriä mutta
Eerikkilä tarjoaa aivan upeat mahdollisuudet leirille, kaikki toiminnat lähekkäin – tanssijat tykkäsivät.
Varma kevään merkki on, että kesälavat aukeavat. Esakallio aloitti jo keskiviikkona 17.4.
Tanssikurssit ovat aina ennen perjantaitansseja klo 19.15–20.15. Perjantaisin vain yksi orkesteri ja Dj
hoitaa väliaikamusiikin ja lippujen hinnat 12€. Erikoisohjelmaa läpi koko kesän: Ville Valo ja Agents
aloittavat ti 30.4. ja heinäkuussa Oi jospa kerran -musiikkinäytelmä (matka somerolaisen musiikin
alkujuurille).
Tanssikausi Ämyrillä kestää toukokuun lopulta syyskuun alkuun. Perinteiset lauantaitanssit ovat joka
lauantai, naistentanssit torstaisin kesäkuun lopusta elokuun alkupäiville ja sunnuntain päivätanssit
kesäkuusta alkaen. Kauden avajaiset 18.5. Janne Tulkki & Tulinen Sydän | Myrskytuuli.
Torstaitanssit alkavat 27.6.2019 ja tanssikurssit ovat alussa klo 18.30 – 19.30, fuskulla aloitetaan.
Kevääseen kuuluu myös nostalgiaviikko: Helmen Nostalgia Happy Day´s 23-25.5. Kaikki mukaan
kokemaan se upea aika, kun rokki soi, kellohameet pyörivät ja rakastuminen oli suloista!
Suviheinäviikot heinäkuussa ovat Somerolla perinteisesti hyvin monipuoliset tarjonnaltaan –
musiikkia, näyttelyitä ja tapahtumia on moneen lähtöön.
Tanssin harrastajalle tarjontaa piisaa ja tanssihan on hauskaa ja tehokasta kuntoilua, jonka avulla
voidaan ennalta ehkäistä ja hoitaa lukuisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Lisäksi tanssi vähentää stressiä
ja toimii mieltä ja kehoa kokonaisvaltaisesti hoitavana terapiana.
Monokas ry:n pj Ahti (puh. 040-501 4841)

Jäsenmaksu- ja korttiasiaa:
Mikäli jäsenmaksusi on vielä maksamatta, hoidathan pikaisesti varmistaaksesi jäsenetusi ja
jäsenkorttisi voimassaolon. Jäsenmaksu 20€, nuoret/opiskelijat 10€
Maksuun viestiksi: Monokas 2019/02 jäsenmaksu/nimesi
Somero SP; FI42 4327 1020 0214 95 tai Someron OP; FI17 5434 0820 0487 62
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS pidetään tiistaina 14.5. klo 18.30. Muotiputiikki Helmi,
Joensuuntie 47, Somero. Pöytäkirjat nähtävillä klo 18.00. Kutsu/esityslista tämän jäsenkirjeen
liitteenä. Tervetuloa!
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ESAKALLIOLLA perinteeksi muodostuneet tanssikurssit saavat jatkoa myös tänä vuonna.
Tanssikurssitusta on luvassa joka perjantai ennen tanssi-iltojen alkua. Pääsylipun hinta
perjantaitansseihin on 12 euroa (pois lukien erikoisillat) ja tanssikurssi sisältyy tähän hintaan!

ÄMYRIN ALENNUSLIPUT
Ämyrin tanssilippuja on saatavilla toukokuun puolenvälin jälkeen. Lipun nimellisarvo on 17 €
tanssipaikalla, jäsenet voivat ostaa lipun 15 €:n hintaan. Lippujen käyttöaika on Ämyrin kesän ajan.
Tilauksen voi tehdä Terttu Leinolta, puh. 044-353 3573 tai terttulaukkanen@hotmail.com tai
Muotiputiikki Helmestä, Joensuuntie 47, Somero
Ämyrin tanssikurssit torstaisin ennen naistentansseja:

***** Huom! 27.6., 1.8. ja 8.8. ohjaamassa Eira Degener ****

SOMERON TANSSI-TÄHTI 2019
Tanssi-Tähti parien julkistus Helmen Nostalgia Happy Day´s tapahtumassa 25.5.
Vuoden 2019 Tanssi-Tähti valitaan Teeriharjulla 26.10.2019

Onko arki-illat kiireisiä…haluaisitko tanssikurssille viikonloppuna? Kartoitamme halukkuutta
viikonlopun tanssikurssille, - kerää muutama ystävä ja ilmoita Tonjalle (puh. 040-511 5091)
montako olisi osallistumassa, niin järjestämme kurssin mahdollisuuksien mukaan joku viikonloppu.
Voit myös esittää toiveen ajankohdasta…kesä/syksy/talvi…ja tanssilajista.

Monokkaan 20 v-juhlavuoden kunniaksi on nyt mahdollista ostaa Fleece-takki, jossa
rinnassa ja selässä brodeerattuna teksti:
Naisten malli

Miesten malli

ja selässä lisäksi …vuodesta 1999

Takin hinta 36,80
Tilaukset: Tonja Jalli, 040-511 5091
tai monokas.ry@gmail.com
15.5. mennessä.
Maksu Monokkaan tilille.
Takit saadaan toimittajalta kesällä.
Netissä: www.decotikki.fi -> linkit
-> Skypro-- Etsi tuote R220F ja R220M
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* Tuotteen reunasta reunaan hihojen alapuolelta
** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

Somerolla vietetään 23.-26.5. Nostalgiaviikkoa.
Tuolloin Somero siirtyy ajassa viisi
vuosikymmentä taaksepäin: pidennetyn
viikonlopun aikana on luvassa mm. rockia ja
rautalankaa, kellohameita ja saumasukkia,
vanhoja autoja ja moottoripyöriä sekä poptaidetta
ja näyttelyitä.
Lisätietoja netissä:
https://visitsomero.wixsite.com/nostalgiaa/info
tai facebookissa:
https://www.facebook.com/nostalgiaviikko/

Helmen Nostalgia Happy Days;
yllätysesiintyjiä,paljon myyntikojuja ulkona,
vintage/vanhan tavaran myyntipisteitä, tervetuloa
paikalle myymään vintagea/retroa, myyntipaikat
eivät maksa mitään!
24.5 Helmen 1v.synttärit uusissa Meijerintiloissa

Heinäkuussa Esakalliolla

Liput:
- Ennakkoliput: 25 €
- Liput ovelta: 28 €
- Ryhmälippu: 22 € (väh. 20 hlöä)
Lippuja voi varata ennakkoon
sähköpostitse: matti@esakallio.fi tai
p. 0400 120 907. Ennakkolippuja
saatavilla myös Tiketin www-sivujen
kautta tai Muotiputiikki Helmestä
(Joensuuntie 47, Somero).
Monokas on myös Facebookissa!

Lisätietoja: www.monokas.fi

