
Eikö viesti näy oikein? Klikkaa tästä.

    

JÄSENKIRJE 04/2019

TATUN JA PATUN SUOMI 2019

 

Suosikkihahmot Tatu ja Patu seikkailevat tänä kesänä Pyynikillä.

Tatun ja Patun Suomi -näytelmässä koomisenvakava kaksikko esittelee löydöksiään
oudosta pohjolan maasta, jossa me kaikki asumme - eli Suomesta. Tatun ja Patun
omalaatuisten testien kohteiksi joutuvat esityksessä niin ruisleipä, suomalainen
mökkikulttuuri kuin saunakin. He tutustuttavat katsojat Kalevalaan sekä upouuteen
joulupukkikandidaattiin. 

Näytelmän kesto noin 50 minuuttia (ei väliaikaa).
Ikäsuositus yli 3-vuotiaille.

AIKA: Sunnuntaina 28.7.2019 klo 14:00 
PAIKKA: Pyynikin kesäteatteri, Joselininniemi, Jalkasaarentie 3
OMAVASTUU: Omavastuu 5€. Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.

Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen tresprory@gmail.com maanantaina
6.5.2019 klo 09:00 alkaen, viimeistään kuitenkin 24.5.2019.

Kerro ilmoittautuessasi jäsennumerosi. Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa omavastuun
osuuden tilille FI1057300820692917. Viitenumeron maksullesi saat vahvistuksessa. 

Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole peruutus ja omavastuun osuus palautetaan vain lääkärintodistusta

vastaan. Ilman pätevää syytä (esim. lääkärintodistus) paikalle saapumatta jääneitlä veloitamme tilaisuudesta koko

omakustannushinnan, 16€/ hlö. 

 

Vai kiinnostaisiko sinua...

NUOTIN VIERESTÄ
 

 

https://tampereen-seudun-toimihenkilot-ry.creamailer.fi/email/5cbf23051f7b6
https://www.pyynikinkesateatteri.fi
mailto:tresprory@gmail.com


 

Pyynikin kesäteatterissa ovat kesällä ihmissuhteet solmussa ja rakkauden sävel
hukassa. Insinööri Artolla on elämässä selvät sävelet määrätietoisen vaimonsa
Marjukan viisivuotissuunnitelman toteuttajana, kunnes Leena-äiti ja kohtalo
karaokekilpailun muodossa puuttuvat peliin. Uuden komedian musiikkinumeroissa
näyttelijät pääsevät irrottelemaan kunnolla hittikappaleiden tahdissa.

AIKA: Torstaina 27.6.2019 klo 18:00 
PAIKKA: Pyynikin kesäteatteri, Joselininniemi, Jalkasaarentie 3
OMAVASTUU: Omavastuu 10€ jäsen ja 35€ avec. Hinta sisältää leivoskahvit
väliajalla. 

Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen jarjestojaosto@gmail.com maanantaina
6.5.2019 klo 09:00 alkaen, viimeistään kuitenkin 24.5.2019.

Kerro ilmoittautuessasi jäsennumerosi ja erityisruokavaliosi väliaikatarjoilua varten.
Vahvistusviestin saatuasi voit maksaa omavastuun osuuden tilille
FI1057300820692917. Viitenumeron maksullesi saat vahvistuksessa. 

Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole peruutus ja omavastuun osuus palautetaan vain

lääkärintodistusta vastaan. Ilman pätevää syytä (esim. lääkärintodistus) paikalle saapumatta jääneitlä

veloitamme tilaisuudesta koko omakustannushinnan, 35€/ hlö. 

 

Tervetuloa!! 
TreSPro Hallitus

 
Yhteystiedot

Tampereen
Seudun Pro ry

Jannentie 2 D 16
33480 Ylöjärvi

(toimistolla ei
päivystystä) 

   

Tampereen Seudun Pron Facebook-sivut

Tarkistathan lisäksi ProPlussasta omat tietosi - vinkkaa myös kaverille!

Meillä on myös Twitter –tili! #TreSPro #TreSProkouluttaa

Osoitelähde:
Tampereen Seudun Pro ry:n jäsenrekisteri.

Jos tahdot poistua postituslistaltamme, otathan yhteyttä 
Ammattiliitto Pron jäsenpalveluun.
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