7.2.2011

Vantaa

Hyvä Vantaan Suomi-Israel -yhdistyksen jäsen,

Vuosi on vaihtunut ja ollaan jo helmikuussa, niinpä laitan tässä kutsun
yhdistyksemme vuosikokoukseen joka pidetään ma 21.2. 2011 klo18.00
Tikkurilan kirkon alakerran kerhohuoneessa (takkahuoneesta
vasemmalle). Esillä ovat sääntömääräiset asiat: Mm. Toimintakertomus
2010, tilinpäätös, jäsenmaksusta päättäminen, erovuoroisten hallituksen
jäsenten valinta, tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta... Ennen
varsinaista vuosikokousta, illan aluksi, yhdistyksemme puheenjohtaja
Pentti Holi kertoo yhdistystämme koskevista tulevaisuuden visioista joiden
toteutus on syksyllä mutta joiden suunnittelu ja ideointi alkaa jo osin
vuosikokouksesta.
Tervetuloa vuosikokoukseen, päättämään asioista ja ideoimaan, Sinua
tarvitaan nyt jos koskaan!
Kerron hieman vielä kevään toiminnastamme: Israelilaistanssit jatkuvat
lauantaisin Jokirannan koululla Viertolankuja1 01300 Vantaa. Soita
0405260646 Kristiina. Seuraava kerta on la 26.2. 2011alkaen klo 14.00.
Yhdistyksemme israelilaisten tanssien kurssitoiminta jatkuu asiaan
vihkiytyneiden Kristiina ja Tapani Rämön toimesta. Tällä kertaa on
kyseessä alkeiskurssi, eli opetellaan israelilais tanssien alkeita kahden
päivän ajan 2.-3.4.2011 Tervemenoa sinnekin!!! Tarkempia tietoja on
liitteessä. Jos et itse pääse niin onhan aina joku tuttu joka saattaa
kiinnostua asiasta. Käythän myös Liiton sivuilla; hakusanana ”Liitto” tai
”Suomi-Israel”. Löytyy mm.Jedidut -lehti sähköisenä versiona ja eri Israel
-aiheisia linkkejä.
Nyt, kaikkea hyvää ja tapaamisiin vuosikokouksessa 21.2.!
Vantaan Suomi-Israel -yhdistyksen hallituksen puolesta
Jouni Karppanen
sihteeri

Israelilaisten tanssien alkeiskurssi ja lauantaiharkada
Jokirannan koululla Vantaan Tikkurilassa 2.-3.4.2011

Opettajana israelilainen Yuval Tabashi
Vantaan Suomi-Israel -yhdistys r.y. järjestää huhtikuun alussa israelilaisten
tanssien alkeiskurssin. Kurssi pidetään Jokirannan koulussa, Viertolankuja 1,
01300 Vantaa, lauantaista sunnuntaihin 2.-3.4.2011 (klo 9-16). Opettajana on
israelilainen koreografi Yuval Tabashi, joka toimii tanssinopettajana Lontoossa
(Israeli Dance Institute). Kurssin osallistumismaksu on 80 euroa (sis. Opetuksen,
kurssi CD:n ja lauantai-illan harkadan). Kurssilla ei ole järjestetty ruokailua eikä
majoitusta. Ruokatauoilla on mahdollisuus tilata mm. pizzoja lähiseudun
ravintoloista. Yöpyä voi edullisesti esim. hotelli Tikkurilassa (puh. 09838400;
http://www.urheilupuisto.com/huoneet-ja-hinnat).
Lauantai-iltana 2.4. klo 17 - iltayö järjestetään harkada, jossa tanssitaan Yuval
Tabashin johdolla kurssilla opetettuja ja muita suosittuja israelilaisia tansseja.
Harkadassa Yuval opettaa myös muutamia aivan uusia jatkotason tansseja, ja
harkada soveltuu näin myös pidemmälle ehtineille harrastajille. Harkadan
osallistumismaksu on 30 euroa niille, jotka eivät osallistu alkeiskurssille. Alustava
ilmoitautuminen tanssikurssille sähköpostitse osoitteeseen
kristiina.ramo@fimnet.fi Rekisteröityminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu 80/30 euroa 15.3.2011 mennessä tilille Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry. Pankki: Sampo Tikkurila (Asematie 12 A 01300 Vantaa)
Tilinumero: 801307-10303601
Järjestäjä: Vantaan Suomi-Israel -yhdistys ry.
Lisätietoja: Kristiina Rämö (kristiina.ramo@fimnet.fi; 0405260646) ja Tapani
Rämö
(tapani.ramo@helsinki.fi; 0405260636)

