RÖÖRILEHDYKKÄ
Suomen Oboe- ja Fagottiseuran
jäsentiedote 2/2018
KESÄTERVEHDYS
Pitkä kuuma kesä, leireineen kaikkineen on takana. Toivottavasti monelle jäi kesälomalta
paljon mukavia leirimuistoja. Kuulemma ainakin SOFSin leiristipendiaatit saivat soittoonsa
paljon uusia vinkkejä, ja moni heistä kertoi lähtevänsä leirille ensi vuonna uudestaan! Tätä
en ihmettele, sillä onhan kesäleiri kuin kolmas lukukausi. Viikossa soittotaidot voivat
kehittyä enemmän kuin yhden lukuvuoden aikana.
Tämä Röörilehdykkä on maksukuitti vuoden 2018 jäsenmaksulle. Sellaista ei ole kukaan
vielä maksanut, joten jos haluat jatkaa jäsenenä ja tukea samalla arvokasta toimintaamme,
niin muistathan nyt maksaa jäsenmaksun, kiitos.
Ja edelleen, alle 16-vuotiaat nuorisojäsenet ovat toiminnassamme mukana ilmaiseksi.
Jos joku alle 16-vuotiaan nuoren vanhemmista haluaa kuitenkin tukea toimintaamme, ja
maksaa jäsenmaksun, on se mahdollista.

SOFS:N SYYSTAPAHTUMA LAPPEENRANNASSA 24.-25.11.2018
Tämän tapahtuman ideointi aloitettiin keväällä 2018 Sibelius-Akatemialla järjestetyssä
puhallinpedagogiikkatapaamisessa, jossa Itä-Helsingin ja Lappeenrannan musiikkiopistojen
opettajat sopivat yhteistyöstä. SOFS on nyt mukana kuljettamassa nuoria Helsingistä
tapahtumaan. Hoidamme kaikille myös paikalliset herkut syötäväksi (vetyjä ja atomeja on
siis tarjolla). Majapaikkakin meille on jo löytynyt. Kaikki on siis kunnossa! Jos haluat
mukaan tapahtumaan, voit kysellä paikkoja Sannalta, sanna.niemikunnas@gmail.com.
Ohjelma pääpiirteissään:
La 24.11. klo 8.30 Rööribussi starttaa Helsingistä, ja poimii mukaansa soittajia
Kouvolasta. Ruokailut ja majoitus järjestetään viikonloppuna SOFSin puolesta. Paluu
Rööribussilla sunnuntai-iltana Helsinkiin.
Viikonlopun ohjelmassa on yhteissoittoa, Jaakko Luoman fagottitunteja, Tutustu
Fagottiin-infotapahtuma sekä yhteiskonsertti su klo 15 Lappeenrannan musiikkiopistolla.
Hinta Helsingistä (ja Kouvolasta) rööribussilla lähteville 70€ (sis. majoituksen, ruoat ja
matkat). Lappeenrannasta tai lähikunnista tuleville (ei yöpymistä/matkoja) lasketaan
ruokapaketin hinta erikseen. Tarkka ohjelma aikatauluineen lähetetään osallistujille lokamarraskuussa.
On hieno huomata, että oboistien keskuudessa yhteistyö toimii. Tämä onkin käsittääkseni yksi
puhallinpäivien keskeisimmistä tarkoituksista, vaihtaa kuulumisia ja opetusmetodeja ihan
käytännön tasolla. SOFS on mielellään jatkossakin mukana tukemassa tällaista hienoa
yhteistoimintaa! Mikäli siis tarvitsette omalla seudullanne apua, niin kääntykää rohkeasti
puoleemme. Järkätään yhdessä jotain kivaa - meille kaikille!
T. pj. Veera
EU:n tietosuojauudistuksesta voit lukea nyt seuramme nettisivuilta!

SOFS HAASTETTU!!
"Hei SOFS!
Kesäterveiset cornoklubilta,
ohessa sivu Käyrätorviklubin kevään lehdestä,
mikä ilmestyi juuri hieman aikataulusta
myöhässä. Kuten tekstin lopussa ilmenee,
tässä olisi pieni haasteenpoikanen teille.
Kyselenkin nyt hyvissä ajoin, että lähdettekö
mukaan hyvälle asialle joulukuussa? Samalla
tulee seuroillemme myös positiivista
julkisuutta. Palataan asiaan...
Kesäterveisin Olli"

Kiitos haasteesta, Suomen Cornoklubi!
Tottakai olemme mukana! Ideoidaan tätä
syksyn aikana. Ketkä lähtevät mukaan?
Laittakaahan viestiä:
puheenjohtaja@suomenoboejafagottiseura.
net
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Suomen Oboe- ja Fagottiseura ry

Maksut:
perusjäsen 30€
opiskelijajäsen 15€
yhteisöjäsen 70€
kannatusjäsen 30€
alle 16-vuotiaat 0€

Vuoden 2018 jäsenmaksu

Viitenumero

20187

(esim. nuorisojäsenten vanhemmat)
Eräpäivä

30.9.2018

Euro

0€-70€

