
 

 

Jäsenkirje 2/2019 

                   

Kotkan Pohjola-Nordenin vuoden  2019 ja 2020 
tapahtumia 
 

Musikaali Nunnia ja konnia Lahden kaupunginteatterissa la 28.9. 2019 

 klo13.00 

 

Taivaallisen hauska musikaali Nunnia ja konnia Lahden kaupunginteatterin 

Juhani-näyttämöllä lauantaina 28. syyskuuta klo 13.00. 

 
Discokuningattaren urasta haaveileva Deloris haluaa uralleen nostetta 
alamaailmassa häärivän miesystävänsä Curtisin yökerhossa.Epäonnisen 
sattuman vuoksi Deloris joutuu pakenemaan gangstereita ja Deloris piiloutuu 
nunnaluostariin. Luostarissa kaksi erilaista maailmaa joutuu törmäyskurssille. 
Deloris ja nunnat löytävät kuitenkin toisensa. Heistä syntyy lyömätön joukko 
laulaen soulia, gospelia  ja railakkaita discon tartuvia säveliä. 
Musikaali Nunnia ja konnia perustuu saman nimiseen elokuvaan vuodelta 
1992.  

Musikaalin ohjaa Ilkka Laasonen (Kotkan ent. teatterinjohtaja),musiikin 

johto Antti Vauramo. Pääosassa vierailee Ushma Karnani, muissa 

rooleissa kaupunginteatterin toistakymmentä näyttelijää ja gospel-kuoro, 

jossa on kaksitoista laulajaa. 
 

Sitova ilmoittautuminen puheenjohtajalle puh.040-7055288 sekä maksu 

2.9.2019 mennessä Kotkan Pohjola ja -Nordenin tilille FI48 1069 3000 

2098 25 (muista viitenumero).Teatterimatkan hinta jäsenille 55 € ja ei-

jäsenille 75 €. 
Bussiaikataulu: klo 10.00 Karhulan linja-autoasema, klo10.15 Kotkan linja-
autoasema,klo 10.30 Squash-hallin pysäkki ja klo 10.40 Leikarin 
pikavuoropysäkki . Esitys alkaa klo 13. 
 

Pohjoismainen kirjallisuusviikko 11.11.-17.11.2019 

 
Pohjoismaista kirjallisuusviikkoa-Iltahämärässä-vietetään nyt 23.kerran. 

Vuoden teemana on  ”Juhlat Pohjolassa”. Pohjoismainen liike täyttää tänä 
vuonna 100-vuotta Ruotsissa , Norjassa ja Tanskassa. Sen kunniaksi 
nostetaan kirjallisuusviikolla esille skandinaavista kirjallisuutta . Siksi vuodelle 
2019 valitut teokset tulevat Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. 

 



 

 

Kirjastoviikon avajaiset ovat maanantaina 11.11. klo 18.00 Kotkan 

kaupunginkirjaston auditoriossa. Kotkan kaupunginteatterin edustaja 
lukee kirjallisuusviikon teematekstin, joka peilaa viikon teemaa ”Juhlat 

Pohjolassa”. Tilaisuudessa Kotkasta lähtöisin  meteorologi Joonas Koskela  

esitelmöi aiheesta Ilmastonmuutoksen vaikutus Pohjolassa. 
Kirjaston toimesta järjestetään lapsille satutunti sekä suomen että ruotsin 
kielellä. Tilaisuuksiin  on yleisöllä vapaa pääsy.  
Järj. Kotkan Pohjola-Norden, Kotkan kaupunginkirjasto ja Kotkan 
Kaupunginteatteri. 
 

Kauppamatkustajan kuolema Kansallisteatterissa la 23.11.2019 klo 

13.00 

 

Arthur Millerin loistava näytelmäklassikko amerikkalaisen unelman 

vararikosta nähdään Suurella näyttämöllä. Ohjauksesta vastaa Mika 

Myllyaho.Rooleissa kauppamatkustaja Willy Loman (Hannu-Pekka 

Björkman), Willyn pojat Biff(Aku Hirviniemi) ja Hap (Samuli 

Niittymäki),Willyn vaimo Linda (Kristiina  Halttu) 

 

Sitova ilmoittautuminen puheenjohtajalle puh.040-7055288 sekä maksu 

21.10.2019 mennessä Kotkan Pohjola ja -Nordenin tilille FI48 1069 3000 

2098 25 (muista viitenumero).Teatterimatkan hinta jäsenille 50 € ja ei-

jäsenille 70 €. 
Bussiaikataulu: Bussiaikataulu: klo 10.00 Karhulan linja-autoasema, klo10.15 
Kotkan linja-autoasema,klo 10.30 Squash-hallin pysäkki, Sutelan 
pikavuoropysäkki klo10.35. Esitys alkaa klo 13. 
 

 Lucia-vesper Kotkan kirkossa pe 13.12.klo 19  

 
Perinteinen Lucia-vesper , jonka ensimmäisestä esityksestä tulee nyt 
kuluneeksi 30 vuotta, järjestetään Kotkan kirkossa perjantaina 13.12 klo 
19.00. 
Ohjelmalehtisten tuotto luovutetaan kotkalaisten lapsiperheiden joulun 
tukemiseen. 
Järj. Kotkan Pohjola-Norden ry ja Kotka-Kymin seurakunta. 
 
Yhdistyksen kevätkauden alkupuolella tammi-helmikuun vaihteessa on 
tarkoitus mennä katsomaan  Kansallisteatteriin joulukuussa ensi-iltansa 

saavaa Kjell Westön  kirjan pohjalta tehtyä näytelmää Rikinkeltaista taivas. 

Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan kevään 1/ 2020 jäsenkirjeessä.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Muita tapahtumia 

 
KYMI SINFONIETTAN      

SINFONIAKONSERTTI    
                 
         VIOLA IN MY LIFE I                         + Taiteilijatapaaminen klo 17.45                                           
”Alttoviulun hurmaa” 
Ke 30.10. klo 19               Kotkan konserttitalo               

Liidaus ja alttoviulusolisti: Lawrence Power 

Solisti:                       Robin Tritschler, tenori 

Esa-Pekka Salonen:             Pentatoninen etydi sooloalttoviululle 

John Dowland:                  If my complaints, tenorille ja yhtyeelle  

Benjamin Britten:              Lachrymae  

Argancelo Corelli:             Osa Concerto Grossosta nro 6 

Michael Tippett:               Corelli-fantasia 

H. Purcell - L. Stokowski:     Didon valitus: ”When I am Laid in Earth”             

   Oopperasta`Dido ja Aeneas` 

Benjamin Britten:              Nocturne tenorille ja soitinyhtyeelle 

 

Kymi Sinfoniettan taiteellisen neuvonantajan, Olari Eltsin ideoima uusi 

konserttisarja, ”Viola in my Life”, esittelee tämän hetken huipputaitavia 

alttoviulisteja maailmalta. Eltsin mukaan olisi sääli jättää käyttämättä  

tällaista olemassa olevaa voimavaraa.Osa alttoviulisteista myös liidaa omat 

konserttinsa solistitehtävien lisäksi. Ensimmäisenä sarjassa esitellään 

brittiläinen Lawrence Power, jonka konserttiohjelma yhdistelee nerokkaasti  

vanhaa musiikkia sekä näihin linkittyneitä brittisävellyksiä. Toisena 

solistina on sävykäs ja samettiääninen irlantilaistenori Robin Tritschler. 

Liput: 22/ 17/ 9 € 

 

 

Pohjola-Nordenin jäsenille Kymi Sinfonietta antaa konserttilipusta 3 euron alennuksen. 
Alennuslippuja voi ostaa tai varata Kymi Sinfoniettan orkesteritoimistosta sekä tuntia ennen 
konserttia ovelta (jos lippuja on vielä jäljellä); Orkesteritoimiston käyntiosoite: Kaivokatu 18; puh. 
05 234 4891; toimisto@kymisinfonietta.fi 

 

Kotkan Pohjola-Nordenin nettisivut 

 
Sivut löytyvät osoitteesta kotka.pohjola-norden.fi. Sivuille on koottu yhdistystä 
koskevat tärkeät asiat. Tämän linkin kautta löydätte myös tietoja Pohjola-
Nordenista ja sen toiminnasta. 
Sivut toimivat tietokoneella, tabletilla ja älykännykällä. 

Huom! Jäsenkirje toimitetaan kuitenkin myös entiseen tapaan postitse.  

 
Vielä kesäisin terveisin  
 



 

 

Leena Ilkka-Salonen               Matti Erävala                           
puheenjohtaja                          sihteeri                                                                                        
e-mail:leena.ilkka-salonen@hotmail.com 
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