
Helsingin Marttayhdis-
tyksen Pohjois-Haagan
Marttojen syksyn toiminta
alkaa maanantaina 15.
syyskuuta klo 18.00 Haka-
vuoren kirkolla, Aino
Acktén tie 14, Pohjois-Haa-

ga. Tervetuloa kaikki jou-
kolla mukaan vanhat ja uu-
det jäsenet!

Kanneltalon syysohjel-
misto on piristävän moni-
muotoinen; perinteisesti
vahvan musiikki- ja lasten-
kulttuuripainotuksen omaa-
vassa talossa nähdään myös
runsaasti flamencoa. Van-
hat mielikuvat tanssilajista
voi heittää romukoppaan;
flamenco on elävä taidelaji,
joka kommentoi modernia
elämämenoa hyödyntävällä
sekä musiikin, tanssin että
aiheiston nykyvirtauksia.

Flamencokauden avaa
perjantaina 29.8. klo 19 ja
lauantaina 30.8. klo 19 näh-
tävä Maija Lepistön ja
Katerina La Grecan
Sum... tanssiteos kahdelle
tanssijalle. Teos käsittelee
persoonan jakautumista eri-
laisiin rooleihin, vastakoh-
tia ja ristiriitaisuuksia sisäl-
lämme. (Liput 17/15 €). Lo-
kakuun alussa keskiviikko-
na 1.10. klo 19 Raul Man-
nola Quartetin levynjulkai-
sukonsertti Montoro Fla-
menco johdattaa kuulijat
cordobalaisen flamencon
maailmaan, kvartetin vie-
railevina tähtinä nähdään
tanssija Ailin Bayaz ja nuo-
ri flamencolaulaja Alfonso
León. (Liput 12/10 €). 

Perjantaina 17.10. klo 19
ja la 18.10. klo 16 ja 19 su-
kelletaan norjalaisen kuva-

taiteilijan Edvard Munchin
taiteen taikapiirin erikois-
laatuisessa flamencotanssi-
teoksessa Edvard Munch –
Elämän tanssi. Katja
Lundénin ohjaama ja ko-
reografioima teos leikittelee
sukupuolirooleilla, puhuu
elämästä monitasoisesti – ja
tekee voimakasta, omaää-
nistä flamencoa. (Liput 15
€). Marraskuussa tehdään
kiehtova löytöretki uuden-
laisen tanssi-ilmaisun pa-
riin, kun flamencoteoksista
tunnetun tanssiryhmä Cane-
lan uuden soolosarjan ko-
reografeina vierailevat ny-
kytanssin vahvat nimet Al-
po Aaltokoski, Jyrki
Karttunen ja Arja Raati-
kainen. Tanssitrilogian us-
kosta – toivosta – rakkau-
desta esittävät Canelan
Erika Alajärvi, Anna Pal-
mio ja Annatuuli Saine.
Esitykset ovat la 8.11. klo
19, su 9.11. klo 19, ti 11.11.
klo 13 ja ke 12.11. klo 19.
Liput 18/15 €, 11.11. klo 13
esitykseen 10/8 €, koulu-
laisryhmille (vähintään 20
hengen ryhmä) liput 5 €.

Lisätietoja esityksistä se-
kä tarkat lippu- ja päivämää-
rätiedot voi tarkastaa Kan-
neltalon nettisivuilta osoit-
teesta www.kanneltalo.fi
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Pääkirjoitus
Haagalainen 27.8.2008

Tervetuloa osallistumaan lasten 
suureen piirustuskilpailuun!

Aika: 30.8.2008 klo 11 ->
Paikka: Pohjois-Haagan leikkipuisto

Piirustuskilpailun voittaja palkitaan kirjalahjakortilla.
Paikalla myös mahdollisuus pelata koko 

perheen pelejä. 
Mehu- ja keksitarjoilu.

Terveisin Haagan demareiden kuntavaaliehdokkaat:
Mirva Haltia-Holmberg, Pertti Hyvärinen, 

Juha Jaatinen, Saija Jokela, Ville Kopra, Satu Laine,
Anna Mäenpää, Tomi Sevander

Kesän kääntyessä loppupuolelle katse
suuntautuu jo lähestyvään syksyyn ja tal-
veen. Mustikkasato jäi tänä kesänä Etelä-
Suomessa heikoksi kukinnan aikaan osu-
neiden pakkasten johdosta. Sen sijaan
luonnon vadelmaa on ollut, ainakin pai-
koitellen, poikkeuksellisen runsaasti. Elo-
kuun sateiden ansiosta metsissä löytyy nyt
paljon sieniä. Puolukkasatokin on jo kyp-
symässä. 

Suomalaiset jokamiehen oikeudet mah-
dollistavat marjojen ja sienien poimimisen
vaikka ei omistaisi ainoatakaan neliötä
omaa maata tai metsää. Kun suomalaisil-
le on tällainen oikeus annettu, sitä ei pidä
jättää hyödyntämättä. 

Marjojen ja sienien kerääminen on li-
säksi hyvää liikuntaa. Metsään ei kuiten-
kaan voi mennä valmistautumattomana.
Vieraassa metsässä tarvitaan karttaa ja
kompassia. Mukavan metsäretken var-
mistamiseksi ja hirvikärpästen välttämi-
seksi tarvitaan asianmukaiset, tiiviit vaat-
teet ja mielellään vielä hyttyshattu päähän.

Metsän 
antimet 
talteen

Pohjois-Haagan Martat

Kanneltalon 
syysohjelmistossa
voimakas 
flamencopainotus
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