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Hyvää alkanutta vuotta 2018!
Vuosi käynnistyi tavan mukaan Folklandia-risteilyllä. SKY:n edustusryhmänä Folklandialla esiintyi osaava
Rutistus Helsingistä, ja KTNL:n edustajana oli hurmaava lasten ryhmä Hippulat Turusta. Lämpimät
kiitokset hienoista esityksistä molemmille edustusryhmille!
Vuoden 2018 teemana on Kaikilla mausteilla – kansanmusiikin ja kansantanssin elävät perinteet.
Tavoitteena on, että paikallisperinteiden laaja kirjo tulisi suuremman yleisön tietoisuuteen. Teemaan
liittyy #eläväperintö2018 –haastekampanja. Ideoita teeman toteuttamiseen sekä tietoa kampanjasta
löytyy osoitteesta:
https://www.kansanmusiikkikansantanssi.fi/elavaperinto2018
Puistonkulman kurssi 10.3. Vantaa

Nordlek pohjoismainen nuorten leiri 7-9.7. Falun

Vuoden 2018 lasten ja aikuisten yhteisohjelmakurssit pidetään Puistokulmassa Vantaalla lauantaina 10.3. Kursseilla tanssitaan Siilinjärven kesäjuhlan ja Nordlekin yhteisohjelmat. Lasten tansseja
harjoitellaan klo 9-12 ja aikuisten klo 12-17.

Ennen NORDLEK 2018:a järjestetään Falunissa
pohjoismainen nuorten leiri. Leirin osallistujat saavat
alennuksen NODLEK 2018 –maksuista. Ruotsinkielinen leirin ohjelma löytyy osoitteesta:

Kurssiesite lähetetään myöhemmin.
Sukujuhlat- Suguvastavundu 19.-22.7. Siilinjärvi
Ohessa on vihdoin tietoa ensi kesän Sukujuhlatkesäjuhlasta, joka järjestetään yhteistyössä Karjalaisen Nuorisoliiton ja Siilifolk-festivaalin kanssa
Siilinjärvellä heinäkuussa.
Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös
suomalais-ugrilainen kulttuuritapaaminen
Suguvastavundu.

http://nordlek2018.se/sv/program/programbok/
Esiintyjäksi Pispalan Sottiisiin 13.-17.6.
Pispalan Sottiisissa Tampereella järjestetään perinteisen kansantanssin konsertti, jonne meiltä kaivataan esiintyjiä. Jos esiintyminen konsertissa kiinnostaa, olkaa yhteydessä SKY:n toimistoon. Samalla
olisi hyvä kertoa, millaista ja minkä kestoista
ohjelmaa teillä olisi tarjolla.
Pispalan Sottiisiin voi lähteä joko kokoaikaisena
osallistujana tai käydä vain päiväreissulla.

Juhlia edeltää kansainvälinen nuorten leiri 16.-19.7.

https://sottiisi.net/

Kesäjuhlalla on nyt omat nettisivut, joita päivitetään
sitä mukaan, kun tieto lisääntyy.

Jäsenmaksut ja toimintatietolomakkeet

www.sukujuhlat2018.fi
NORDLEK 2018 10.-15.7. Falun

Jäsenmaksulaskut toimitetaan ensi viikolla.
Ohessa on tilastolomake, johon toivomme
ajankohtaiset yhteystietonne ja yhdistyksenne
toimintatiedot vuodelta 2017 15.3. mennessä.

Nordlek-ilmoittautumiset ovat käynnissä. Ohessa
on (pääosin) suomenkielistä infoa ilmoittautumisista.

Vuosikokoukset 17.3. Helsinki

Retkistä ja niiden hinnoista löytyy tietoa ruotsiksi
NORDLEK 2018 kotisivulta (oikea reuna, kalenterin
alta otsikolla Nyheter)
www.nordlek2018.se

SKY:n ja KTNL:n vuosikokoukset pidetään la 17.3.
keskustoimistolla, Döbelninkatu 5 B 21, 00260.
Ennen kokouksia järjestetään keskustelutilaisuus
otsikolla Kansantanssin käsitteet. Lisää tietoa
lähetetään myöhemmin.
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55. EUROPEADE 25.–29.7.2018
Viseu, Portugal

Suomen Europeade -komitea käyttää tiedotuskanavanaan Facebookia:

Tänä vuonna Euroopan kansat kohtaavat Portugalin
auringon alla. Viisi päivää ja yötä tanssia, musiikkia,
perinneohjelmaa ja yhdessäoloa. Osallistumismaksu
sisältää koulumajoituksen patjoineen, ruokailut,
ohjelman ja 5 € maksun/hlö Suomen Europeadekomitealle, 125 € aikuiset, 80 € 3–12 -vuotiaat, 0 €
alle 3 -vuotiaat.

www.facebook.com/SuomenEuropeadeYstavat

Ilmoittautuminen 20.2. mennessä sähköisellä
kaavakkeella: www.europeade.eu/en/currentevent/registration-form

Viseun Europeade –sivu:
http://europeadeviseu.pt/en/
Lisätietoja:
Hilu Toivonen-Alastalo
p. 050 563 6907, hilu.toivonenalastalo@mielihyva.com
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