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                        JÄSENTIEDOTE 03 / 15.09.2010
HYVÄT YHDISTYKSEMME JÄSENET

Olemme saaneet nauttia Turun seudulla poikkeuksellisen lämpimän ja kauniin kesän.
Yhdistyksemme haluaa toivottaa jäsenistölle hyvää ja miellyttävää syksyä.
Edellisessä jäsentiedotteessamme 02 / 20.3.2010 informoimme, että yhdistyksemme aloittaa
syyskauden musiikki- ja runoillalla. Järjestelyt ovat edenneet suunnitelmiemme mukaisesti.
MUSIIKKI- JA RUNOILTA TIISTAINA 12.10.2010 KLO 18.00 – 19.30
SIBELIUS MUSEOSSA, PIISPANKATU 17, TURKU.
Tilaisuuden musiikkiosuudesta vastaavat Suvi Lehtonen-Gräsbeck, sopraano ja Folke Gräsbeck,
piano esittävät sekä suomalaisia että israelilaisia hengellisiä lauluja.
Suvi Lehtonen-Gräsbeck on promovoitu vuonna 1997 musiikin maisteriksi Maisteri- ja Tohtoripro-
mootion yhteydessä.
Folke Gräsbeck voitti 17-vuotiaana I palkinnon Maj Lind-kilpailussa. Folke Gräsbeck on valmistu-
nut vuonna 2008 musiikin tohtoriksi. Todettakoon, että Folke Gräsbeck on esittänyt yli 380 Sibe-
liuksen  noin 600 sävellyksestä.
Suvi Lehtonen-Gräsbeck on usein esiintynyt miehensä pianisti Folke Gräsbeckin kanssa. He ovat 
konsertoineet mm. Suomessa, Saksassa, Israelissa, Englannissa ja USA:ssa.

Tilaisuuden runo-osuudesta vastaavat yhdistyksemme lahjakkaat jäsenet Marjatta Järvinen  ja
Iria Palo. Runot ovat myös hengellisiä ja juuri ainutlaatuiseen musiikki- ja runoiltaamme raken-
nettu.
Paimiolainen Marjatta Järvinen on harrastanut runojen tulkintaa ja ilmaisua pikkutytöstä lähtien,
noin 18 vuotta aktiivisesti eri teatteriohjaajien ja lausuntataiteilijoiden ohjauksessa. Marjatta Jär-
vinen on käynyt Turun Ammattikorkeakoulun lausunnan perus- ja jatkokurssin. Marjatta Järvinen 
on nähty useissa ohjatuissa lausuntailloissa vuosittain, sekä eri aiheisissa runo-musiikkiesityksissä
eri ryhmissä ja kokoonpanoissa säännöllisesti.
Runot ovat kulkeneet raisiolaisen Iria Palon mukana lapsuudesta saakka. 1970-luvulla esiintymis-
vietti sai hänestä yliotteen. Iria Palo on saanut oppia Suomen Lausujainliiton kursseilta sekä 
yksityisopetuksessa maan johtavilta lausuntataiteilijoilta. Omia lausuntailtoja Iria Palolla on ollut
puolitusinaa. Ryhmä- ja yksittäisiä runoesityksiä kertyy vuosittain melkoinen määrä.

Musiikki- ja runoiltaan on vapaa pääsy. Ottakaa ystävänne ja tuttavanne mukaan.
Ohjelmalehtinen jaetaan tilaisuuden osanottajille ilmaiseksi Sibelius museossa.
TERVETULOA AINUTLAATUISEEN MUSIIKKI- JA RUNOILTAAN.

ILMOITUSASIAT:
===============

1. Jäsenkirjeessä on mukana jäsenmaksulomake niille yhdistyksemme jäsenille, jotka eivät ole
vielä maksaneet vuoden 2010 jäsenmaksua. Pyydämme ystävällisesti suorittamaan maksun.

2. WIZO:n perinteiset myyjäiset ovat Turun juutalaisella seurakuntatalolla, Brahenkatu 17 b,
Turku sunnuntaina 28.11.2010 klo 12.00 – 14.30.
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