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Eläkkeensaajien oma Kulttuurikatselmus toteutettiin Joutsenon liikuntahallilla
15.11.2018. Katselmus koostui EKL-jäsenistön erilaisista taidonnäytteistä niin musiikissa,
tanssissa kuin teatteritaiteessa, joita esitti noin 60 eläkkeensaajaa 11 esityksessä. Paikalla
olleelle yli 300-päiselle yleisölle tarjottiin huumoria, herkkyyttä ja monenlaisia
eläytymismahdollisuuksia. Kulttuurikatselmus muistutti osallistujia siitä, että kulttuuri tuo
iloa ja elinvoimaa kaikenikäisille harrastajille, niin tekijöinä kuin kokijoinakin.

Esityksiä arvioinut tuomaristo ojensi kunniamaininnat kolmelle esitykselle:

Eläkkeensaajien Tampereen Yhdistyksen Duo Allien Odotusta Pariisissa -laululle,
jota kiitettiin kauniisti yhteen sointuvaksi ja tunnelmalliseksi esitykseksi.

Haminan seudun Oloneuvoksien Kalervo Saharisen Harri Hiihtäjä -sketsille, josta
mainittiin, että asu oli nappiin valittu, hyvin esitetty, osin vain aikuisille tarkoitettu
sekä sisällöltään hauska ja humoristinen.

Iisalmen Eläkkeensaajien Pertti Heiskasen Toisille-monologi, josta todettiin sen
olevan autenttinen, aito ja vaikuttava esitys.

Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastasivat EKL Elinvoimaa-toiminta ja Joutsenon
Eläkkeensaajien iloinen joukko. Kiitämme kaikkia esiintyjiä, talkoolaisia sekäKiitämme kaikkia esiintyjiä, talkoolaisia sekä
paikalla o llutta yleisöä!paikalla o llutta yleisöä!

Kulttuurikatselmuksen ohjelma ja kuvia TÄÄLLÄTÄÄLLÄ

 

 Katso videokooste esityksistäKatso videokooste esityksistä  

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/5bf7d7e035612
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/5bf7d7e035612
https://www.elakkeensaajat.fi/toiminta/kulttuurikatselmus-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=1HsxlB4dxb0
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Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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