Hyvät Rotariystävät -avec,
Tervetuloa viettämään leppoisia heinäkuisia päiviä Rotaryleirille 8.7.-15.7.2019 Kiteelle
yhdessäolon ja innostavan musiikin merkeissä. Näin on hyvä aloittaa uusi rotaryvuosi.
Viikkoon olemme järjestäneet omatoimista olemista, menemistä ja tekemistä, mutta myös
yhdessäoloa ja ennen kaikkea hyvää musiikkia. Sinäkin voit myös ilmoittautua mukaan
musiikkiopetukseen ja nauhoittaa esityksesi. Ohessa alustava viikon ohjelma ja tietoa Kiteestä.
Mikäli haluat omatoimisesti tutustua Kiteen ympäristöön, johon ehkä alkuviikosta voisi olla jopa
hetki aikaa, Voisimme suositella vaikka vierailua Savonlinnassa tai vaikkapa Joensuussa ja Kolilla.
Tukikohtana meillä on hyvä ja edullinen Kiteen Kansanopisto ihan Kiteen keskustassa, osoite
Opistontie, Kitee. Majoitus 2h-huoneissa, sisältäen täyshoidon.
Osallistuminen on edullista, vain 60,00€/hlö/vrk, joka sisältää em. majoituksen ja täyshoidon.
Viikon musiikillisesta tarjonnasta ja koulutuksesta vastaa KIMAF (Kitee International Music and Art
Festival) Ohessa myös ajankohtaista tietoa viikon ohjelmasta KIMAF . Teimme viime vuonna myös
yhteistyötä, järjestimme Nuorten Kansainvälisen Kesäleirin ja leiri onnistui mainiosti.
Lippuvaraukset konsertteihin voit tehdä ilmoittautumisen yhteydessä.
päivä
klo
Konsertin nimi
Lipun hinta
ke 10.7.
18.00-19.30
Iida Elina
15,00
to 11.7.
12.00Eeva Nikunen's Art Exhibition
to 11.7.
18.00-20.00
Sleeping Sun
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.
to-pe 11.-12.7.
Nordic Metal Music Seminar
pe 12.7.
18.00-20.00
Kalevala Nihgt concert
15,00
la 13.7.
14.00-18.00
Open air concert
su 14.7.
16.00-18.00
Jazz matinea
10,00
su 14.7.
19.00-20.30
Iiro Rantala concert - The
20,00
Finnish Calender
Pyydämme ilmoittamaan kiinnostuksesi ja sitovat ilmoittautumiset 20.4.2019 mennessä
aeturunen.d1430@gmail.com. Lähetämme varausvahvistuksen ja laskun, maksu 15.5.2019
mennessä. Lisätietoja: Ellen Turunen 0400829506 ja Aimo Turunen 0400275928.
Kerro pian:
- Yhteystietosi, ketä olisi tulossa (nimet, sähköpostiosoite, osoite, yhteystiedot ja klubi)
- Saapumispäivä/paluupäivä
- Haluatko osallistua Music workshopeihin
- Mihin konsertteihin haluatte osallistua
Huomaathan, että meillä majoituspaikkoja on rajoitettu määrä, joten ensiksi ehtivät pääsevät
varmemmin mukaan. Myös muutokset ohjelmaan voivat olla vielä mahdollisia.
Voit myös tehdä ihan omatoimiloman tänne varaamalla kesämökin tai muun majoituksen.
Lämpimästi tervetuloa!
KITEEN ROTARYKLUBI RY

Rotaryleirin ohjelma:

Lisätietoja Kiteestä:
Kiteen kaupunki
Keski-Karjalan Matkailuinfo
Visit Karelia

