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Monokkaan vuosi lähti käyntiin uuden puheenjohtajan, Eira Degenerin johdolla.
Kunhan rajoitukset kunnolla puretaan, pääsemme taas tanssilattialle.
Puheenjohtajan terveiset:
”Hyvään kannattaa panostaa!” Omaa terveyttä ja hyvinvointia tulee vaalia.
Tanssi on terveysliikuntaa parhaimmillaan! Monokas tarjoaa siihen ”lähiruokaa””
Eira Degener, puh. 050-558 6586

Alkuvuoden 2022
tanssikurssit
Nuppulinnassa
tiistaisin
Vanha Härkätie 5,
31400 Somero

Kurssihinta
* jäsenille 5€/h
* ei-jäsenille 8€/h
* Opiskelijat 2€/h
Huom:
Ensimmäinen kerta
8.2. on ilmainen.
Käteismaksu,
myös Sporttipassi,
Smartum- tai Tykysetelit,
Edenred mobiilimaksu.
Opettajana: Eira Degener
ja Markku Saari
Tiedustelut:
degenereira@gmail.com
puh: 050-558 6586
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Ystävänpäivä 14.2.2022
Kun tuon tangon kuulin,
sun mä silloin näin.
Veit mun tangoon kuumaan,
ja niin kuin huumaan,
sen jälkeen jäin.
Sä oot mun tangoystäväin,
veit minut tähtösiä päin,
sun kanssas tunsin tangon tahdin,
ymmärsin sen mahdin,
miksi katosit jo pois.

Sua muistan tangoystäväin,
nyt toiset tanssii vierelläin.
He eivät askeleita tiedä,
jotka tähtiin viedä vois.
Kun tango soi,
valot himmeät kutsuu.
Sua unohtaa en enää minä voi.
Jos tangon muistat ystäväin,
myös muista minun sydäntäin.
Se sulle sykkii yhä yksin,
sinä olet yksin tangoystäväin.
-Sauvo Puhtila

Ystävänpäivän kunniaksi
Tuo ystäväsi jäseneksi, niin saat omasta jäsenmaksustasi -50 % alennusta.
Pyydä ystävääsi toimittamaan alla olevat tiedot Monokkaan sähköpostiin: monokas.ry@gmail.com ja
ilmoittamaan myös nimesi, jotta tiedämme huomioida alennuksesi. Muuta omaan maksuusi
summaksi 10 €.
Sukunimi: ___________________________
Etunimi: ____________________________
Lähiosoite: _____________________________
Postinumero ja postitoimipaikka: ________________________
Puhelin: _____________________________
Sähköposti: ______________________
Jäsenmaksun 20 € voi maksaa Monokkaan tilille, Someron Op IBAN: FI17 5434 0820 0487 62
* Monokkaan uudistunut jäsenkortti toimitetaan tämän jäsenkirjeen mukana. Muistathan maksaa
jäsenmaksusi 28.2. mennessä.
* Huomioittehan, että pankkitilejä on enää yksi.
* Monokkaan postiosoite on muuttunut, uusi osoite on; Itäinen kehätie 4, 31400 Somero.
* Jos et ole vielä ilmoittanut sähköpostiosoitettasi tai se on muuttunut, kerro meille.
* Olethan muistanut käyttää hyväksesi Monokkaan jäsenedut. Lista tämän jäsenkirjeen mukana.

Laita päivämäärä jo kalenteriin 1.10.2022
Pari kertaa siirretty iloinen tanssi/iltamatyyppinen tilaisuus työnimenään
”Tanssien alla tähtien” on saanut uuden päivämäärän 1.10.2022.
Myös paikka on vaihtunut Esakallioksi. Someron Tanssi-Tähti kisa palaa kuvioihin…ehkä hieman
uudella twistillä. Luvassa naurua, laulua, tanssia… ja paljon muuta. Lisätietoja syksymmällä.

Teeriharjun päivätanssit keskiviikkoisin alkavat 9.2.2022 klo 13-17
9.2. Köpi Koski & Projekti
16.2. Jyrki Nurminen & Sävel
23.2. Sami Rosholm & Casanova
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