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Kyllähän tässä olisi jo aika päästä tansseihin. Odottaa pitää, mutta toivoa ei kannata hylätä.
Teeriharjulla ei ehkä voida tänä keväänä tansseja jatkaa. Ämyrin osalta ollaan vielä toiveikkaita
toukokuun aloitukseen.
Esakallio pyrkii aloittamaan 21.4. keskiviikkotansseilla - pidetään peukkuja.
Jospa tanssitähtikisaamme saadaan jatkumoa ensi syksynä, 23.10. on Monitoimihalli varattuna.
Tehdään tuosta tapahtumasta koronan loppumiselle viimeinen niitti!!! "Paritanssia ja rakkautta" tai
"Tanssiparit kilpasilla rakkauden sävelin"… -nimiehdotuksia riittää tuolle tapahtumalle.
Tanssikursseja on suunnitteilla ja aloitamme heti kun vain on mahdollista. Monokkaan sivuilta
pudonneita ja tulevia arkistoja saadaan uuteen paikkaan. Yhteistyö Somero-Seuran kanssa avasi
materiaalin säilytyspaikan osoitteeseen https://someroseura.kuvat.fi.
Suuresti toivomme, että meille niin ihana harrastus kuin tanssi avautuisi kaikkien saataville.
Monokas ry, puheenjohtaja Ahti Kukkonen
Muistutuksena vielä:
*Monokkaan uudistunut jäsenkortti toimitetaan tämän jäsenkirjeen mukana ja olemme jättäneet
valokuvan pois jäsenkortista. Muistathan maksaa jäsenmaksusi 28.2. mennessä.
*Huomioittehan, että pankkitilejä on enää yksi.
*Monokkaan postiosoite on muuttunut, uusi osoite on; Itäinen kehätie 4, 31400 Somero.
Monokkaan hallitus kokoontui 27.1. turvamääräyksiä noudattaen ja kovin haasteelliselta näyttää
tämänkin vuoden toiminta. Alkuvuoden tanssikursseja ei pystytä vallitsevan tilanteen vuoksi
järjestämään, mutta olemme kovin toiveikkaita, että tanssikurssit pystyttäisiin aloittamaan
mahdollisuuksien mukaan kevään kynnyksellä, alk. 21.4. keskiviikkoisin Esakalliolla klo 17.3019.45. Kurssien toteutumisesta, aikataulusta ja tanssilajeista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.
Tiedustelut: degenereira@gmail.com , puh: 050-558 6586/Eira Degener

Monokkaan jäsenkortilla 2 €:n alennus Esakallion perjantaitanssien
tanssilipusta. Seuraa Esakallion kevään ilmoittelua tanssien alkamisesta.
Monokkaan kuva/videoarkistoa on siirretty Somero-Seuran nettisivujen alle. Käypä katsomassa
osoitteessa: www.someroseura.kuvat.fi (Kulttuurin alla myös tanssi-aiheisia juttuja, esim. ”Tanssi
kautta aikojen-Lamminniemi 2013”)

UUSI SARJA: Somero
(reality, 10 jaksoa, kesto 30 min, maanantaisin klo 21.30, alkaen 18.1.)
Alfa-TV kanavalla
Uusi sarja kertoo somerolaisten elämästä ja arjesta. Asukkaat puhaltavat yhteen hiileen. He
suhtautuvat tulevaisuuteen positiivisesti, vaikka koronavuosi on ollut raskas. Onko mikään niin kuin
ennen vai onko tämä uusi normaali? Sarjassa seurataan Somerolaisten elämää koronarajoitusten
alkaessa vaikuttaa. Somerolla ei lannistuta, vaan kaiken keskellä tanssitaan Suomen ensimmäiset
koronatanssit.
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Satumaan säveltäjä saa juhlanäytelmän Somerolla
Päätähtinä Simo Frangén ja Arttu Kapulainen
Esakallio juhlii kesällä Suomen kansan rakastamaa
tangomestari Unto Monosta (1930-1968)
musiikkinäytelmällä Herra Satumaa ja laulava taksikuski.
Unto Monosena liikkuu ja käy pyydyksiin maisteri Simo
Frangén. Hänen taistelijaparinansa huseeraa
taksinkuljettajana näyttelijä Arttu Kapulainen.
Naisvoimaa uhkuvat Monosta magneetteina puoleensa
vetävät laulajat, in The Mood yhtyeen laulusolisti Suvi
Karjula ja Reeta & Lumon solisti Reeta Saranpää. Ilmari
Myllynen on M.A.Nummisena ja paikallisväriä tuo Anniina
Suhonen.
Näytelmän käsikirjoittaa ja ohjaa Monos-elämäkerturi Heikki
Metsämäki. Musiikin sovittaa ja soittaa taidokkaasti Jari
”Heinä” Nieminen bändeineen. Tangokuningas Jarno
Kokko takaa tangon taian. Tangojen lisäksi kuulemme
Monoselta kevyempien askellajien iskelmiä. Ja sävellyksiä
runoihin sekä M.A. Nummisen innoittamia erikoisuuksia. Ja
lopulla Tangolandiaan rämähtää rokki…
Esitys pyyhkii pölyt Unto Monosen harteilta. Mononen ja
taksikuski viilettävät eri puolilla tangoajan Suomea. Mestaria
kuljetuttaa milloin lempi, milloin maine, epätoivo … ja
sittenkin voittava toivo.
Liput tulevat myyntiin lähipäivinä Muotiputiikki Helmeen ja
lippu.fi/esakallio
Lisätietoja puhelimitse 044-97 111 00 tai sähköpostitse.

Näytelmää esitetään Esakalliolla 4.7.2021 – 8.8.2021
välisenä aikana su klo 14 ja ti klo 19.
Lippujen hinnat:
ovelta 33€
ennakkoon 28€ (Muotiputiikki Helmi)
vähintään 20hlö ryhmät 25€/hlö

Somerniemen Musiikkiteatterin näyttämöllä nähdään Väinö
Linnan klassikkoteos Täällä Pohjantähden alla.
Musikaalin tarina sijoittuu Suomen historian synkimpiin,
sisällissodan, vuosiin. Se kertoo yhden kylän ja kahtia
jakautuneen kansakunnan tarinan, joka on mitä karmeimpiin
mittasuhteisiin kärjistyessään samalla silti hyvin
lämminhenkinen ja inhimillinen kuvaus ihmisten unelmista ja
uhrauksista ja oman kansamme murrosvuosina. Musikaalin
yhtenä keskeisenä teemana on tietysti myös Akselin ja
Elinan kuolematon rakkaustarina.
Tätä tarinaa on lavalla kertomassa lähes 50 näyttelijän
joukko sekä liveorkesteri. Näytelmän ohjaa Antti
Kemppainen ja sen on dramatisoinut Riku Suokas.
Näytelmän musiikin on säveltänyt Anssi Tikanmäki ja
kappaleiden sanoitukset ovat Jukka Virtasen käsialaa.
Lipunmyynti: www.ideaticket.fi
Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen paikanvalinta ei ole
käytössä. Varaukset tullaan teatterin puolesta kuitenkin
sijoittamaan katsomoon varausjärjestyksessä
turvamääräyksiä noudattaen. Varauksen yhteydessä on
mahdollista esittää paikkatoive (esim. käytävän vierestä,
mahdollisimman edestä), joka pyritään ottamaan huomioon
varauksia kirjatessa sekä tiedustella erikseen katettua
väliaikatarjoilua. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan
kevään edetessä.
Lippujen hinnat: Aikuiset 25€,
eläkeläiset/opiskelijat/varusmiehet 20€, lapset (alle 16 v.)
15€ (sis. käsiohjelman!).
Ryhmäalennus (vähintään 15 henkeä): aikuiset 20€,
eläkeläiset/opiskelijat/varusmiehet 15€, lapset 10€.
Ryhmälippuja varatessasi liput on maksettava
verkkomaksuna varauksen yhteydessä. Ryhmälippujen
varaus onnistuu myös puhelimitse
numerosta 050 - 409 5270 tai sähköpostilla
info@somerniemenmusiikkiteatteri.fi. Puhelinmyynti on
varmimmin avoinna keskiviikkoisin klo 16 - 18.
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Ystävänpäivä 14.2.2021
RUNO YSTÄVYYDESTÄ
Syvällä sydämessäni
tunnen ystävyyden.
Olen ylpeä siitä
- mitä sydämeni tuntee,
sillä ystävyys - on suurta
henkistä voimaa.
Ystävyys tuo elämään,
ilon ja onnellisuuden,
ystävyys - on kuin sydänlääke.
Ajattele elämääsi myönteisesti,
silloin elämäsi hymyilee,
rakasta - niin sinuakin rakastetaan.
Laita lämpöiset kädet,
ystäväsi ympärille - purista hellästi,
niin tunnet - rakkauden- lämmön,
sydämen sisimpään,
silloin olet onnellinen.
Sellaista on hyvä elämä ja ystävyys,
olkaa hyviä toisillenne
-Tauno Ihanus

Ahti Kukkonen, pj.
Markku Saari, vpj.
Tonja Jalli, sihteeri,
rahastonhoitaja,
jäsenrekisteri
Eira Degener
tanssikurssivastaava
Elisabeth Rintala
Anita Hallapelto
Satu Säteri
Pirkko Lehto
Riitta Laukkanen
Varajäsenet:
Pirkko Pentti
Eija Laine
Terttu Leino

Vuodella eteenpäin siirretty iloinen
tanssi/iltamatyyppinen tilaisuus työnimenään
”Tanssien alla tähtien”
Someron Monitoimitalolla on suunnitteilla pidettäväksi
la 23.10.
Luvassa naurua, laulua, tanssia… ja paljon muuta.
Löydä oma tanssiparisi; ensi kertaa Somerolla
”Tinder”-tanssit rusettitanssien tyyliin.
Lisätietoja tarkemmin lähempänä ajankohtaa….

ahti.kukkonen@gmail.com
marsaari@gmail.com
tonja.jalli@gmail.com

040-501 4841
0400-520 497
040-511 5091

degenereira@gmail.com

050-558 6586

elisabert.rintala@online.no
anita.hallapelto@gmail.com
saterisatu@gmail.com
pirkko.o.lehto@gmail.com
riittairmeli.laukkanen@gmail.com

040-168 6451
040-541 6316
044-536 3347
050-323 8493
040-533 8041
040-533 8041
050-322 3957
040-700 9271
044-353 3573

pirkko.pentti@somero.fi
jalkakeiju@sposti.net
terttulaukkanen@hotmail.com

YHTEYSTIEDOT:

Monokas on myös Facebookissa!

Lisätietoja: www.monokas.fi

