Kylätiedote 3/2017

Hei Kuusan kyläläinen!

Maamme itsenäisyyspäivä ja joulukin ovat jo kohta edessä, tässä
muutamia mahdollisia tapahtumia meille kaikille.
Riemurahat- farssi Kanavateatterissa marras-joulukuussa
Kanavateatterin syyskauden näytelmä on nauruhermoja kutkuttava
”Riemurahat”- farssi. Sen ensi-ilta on pe 10.11.
Näytökset:
Pe 10.11. klo 19.00
Ke 15.11. klo 19.00
Pe 17.11. klo 19.00
Su 19.11. klo 15.00
Ma 20.11. klo 19.00
Pe 24.11. klo 19.00
La 25.11. klo 17.00
Su 26.11. klo 15.00
Ke 29.11. klo 19.00
Pe 1.12. klo 19.00
La 2.12. klo 17.00
Su 3.12. klo 15.00
Pe 8.12. klo 19.00
La 9.12. klo 17.00
Su 10.12. klo 15.00
Lisätietoja saat Kanavateatterin nettisivuilta www.kanavateatteri.fi.
Elokuvateatteri nuorisoseurantalolla
Nuorisoseurantalon yläkertaan on toteutettu elokuvateatteri, jonka
avajaiset pidettiin syyskuussa Talolla tapahtuu-päivän yhteydessä.
Loppuvuoden elokuvista tullaan ilmoittamaan nuorisoseuran Facebooksivuilla. https://www.facebook.com/kuusannuorisoseura/
Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.
Vietämme nuorisoseurantalolla 100-vuotiaan Suomen
itsenäisyyspäiväjuhlaa ke 6.12.2017 klo 17-22. Luvassa on ohjelmaa,
tanssia ja mahdollisuus seurata linnanjuhlia valkokankaalta. Mukaan ovat
tervetulleita kaikki halukkaat; toivomme osallistujilta juhlapukeutumista.
Runsaan cocktail-pöydän antimet sisältävän osallistumisen hinta on 20
eur/hlö. Ilmoittaudu juhlavaan tilaisuuteemme sähköpostilla 20.11.2017
mennessä Helena Myllylälle joko
sähköpostilla helena.myllyla@elisanet.fi tai puhelimitse 044 5421697.
Laukaan teatterin vierailu 5.1.2018
Loppiaisaattona nuorisoseuran talolla nähdään vierailevana näytelmänä
Laukaan teatterin esittämänä väkevä, elämänmakuinen, vuorotellen

katsojiaan naurattava ja liikuttava näytelmä ”Viimeiset mitalit”. Esitys on
pe 5.1.2018 klo 18.00. Esitys ei sovellu lapsille.

27.10.2017 Martat järjestävät miesten ruokakurssin. Ohjaajana on Eeva Manninen
Marttojen piiriliitosta. Kurssi on osa Keski-Suomen Marttojen EU-rahoitteista
"Kattavasti kyläkeittiössä" -projektia.
19.11.2017 Martat retkeilevät yhdessä Kuusan nuorisoseuran kanssa kuuntelemaan
Karstulan Mieslaulajien musiikkinäytelmää "Mä elän vieläkin".
6.12.2017 juhlimme yhdessä nuorisoseuran kanssa 100-vuotisjuhlaa viettävää
isänmaata. Kuusan Martat valmistavat tarjottavat itsenäisyyspäivän coctailtilaisuuteen.
Kuusan Martoilla on lokakuun 28. päivään saakka kirkonkylän, Leppäveden ja
Vihtavuoren Marttojen kanssa yhteisnäyttely marttailusta kirjastolla. Nähtävillä mm.
erilaisia kädentöitä, valokuvia ja martta-esineistöä. Maanantai-iltaisin klo 17-20 on
tapahtumailtoja.
Kirjastolla on myös useita neulegraffitin alkuja, joihin jokainen kävijä voi neuloa
haluamallaan langalla ja mallilla sellaisen pätkän, mihin aika ja innostus riittävät.
Toivottavasti saadaan mahdollisimman pitkiä neuleita, jotka sitten laitamme kirjaston
ulkopuolen pylväisiin kaikkien ihailtavaksi.
Käykääpä tutustumassa näyttelyyn ja osallistukaa maanantai-iltojen tapahtumiin!
Martat jatkavat myös kaksi kertaa kuussa pikkukokkien opastusta ja keskiviikkoisin
Martat valmistavat ikäihmisten kerholaisille lounaan. Ikäihmisten kerho jatkaa
toimintaansa aina marraskuun loppuun saakka keskiviikkoisin.

Liikuntaa tarjolla:

Tiistaisin sählyä 1. – 4.- luokkalaisille lapsille kirkonkylän ala-asteen salissa klo 18.3019.30. Lisätietoa Rita Lepikko (040-552 0870)
Perjantaisin lentopallovuoro, niinikään kirkonkylän ala-asteen salissa klo 19.3021.00.

Kaikki joukolla mukaan kylän aktiiviseen toimintaan!!!

