OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistyksen kulttuuritarjontaa

Päivä: La 15.12.2018
Aika: klo 20:00
Ovet avataan tuntia ennen tapahtumaa
Tapahtuma alkaa: klo 20:00
Tapahtuman kesto: noin 2,5h väliaikoineen
Ikäraja: K-15
Logomo

Suomi Nauraa – Stand Up
Jo kymmenen vuoden ajan pikkujoulukansaa villinneet Suomi nauraa -stand up -pikkujoulut palaavat –
naurettavampana kuin vielä koskaan! Kattaus maamme eturivin stand up -humoristeja pitää huolen siitä,
että jokaisen nauruhermoja hivellään.Lavalle nousevat kansanjoukkojen kiihkeästi rakastama vikkeläkielinen Jaakko Saariluoma, fyysisten tunteenpurkausten ja piruettien supersankari Mika Eirtovaara, äärimmilleen viritetty mopoauto Niko Kivelä, ketään kumartelematon fysiikan ilmiö Ilari Johansson, pieni ja
vihainen mutta järisyttävän hauska suomenruotsalainen Jacke Björklund sekä vauhdin ja vartaloharhautusten sankari Jussi Simola.

Lippuja on varattu jäsenille 100 kpl. Lipun omavastuuhinta on 33 euroa.
Toimi nopeasti, että ehdit saada lipun!
Ilmoittautumiset OAJ:n jäsensivujen kautta 30.9.2018 mennessä.
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautumiset ovat sitovia!

Tärkeää tietoa käytänteistä
Ohjeet:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

lippuja on varattu 100 kappaletta
liput jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
tieto hyväksymisestä/hylkäämisetä ilmoitetaan sähköpostilla kaikille ilmoittautuneille viimeistään
2.10.
hyväksytyille ilmoitetaan samalla omavastuun maksuohjeet
ilmoittautumistietoihin tulee merkitä sähköpostiosoite
jokaisen ilmoittautujan velvollisuus on seurata sähköposti-ilmoitusta!
mikäli ilmoittautuja ei ole määräaikaan mennessä saanut sähköpostiinsa minkäänlaista ilmoitusta,
hänen tulee itse tiedustella tilannetta yhteyshenkilöltä (tietokatkos saattaa johtua virheellisestä
sähköpostiosoitteesta tai sähköpostitietoliikenteen ongelmista)
mikäli jäsenelle on lähetetty sähköposti-ilmoitus mukaanpääsystä, eikä hän saavu teatteriin, veloitetaan jäseneltä koko lipun hinta

Ilmoittautumiset:
Tapahtuma löytyy OAJ:n jäsensivuilta nimellä

OAJ VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYS/SUOMI NAURAA
Sitovat henkilökohtaiset ilmoittautumiset 30.9.2018 mennessä:
1. Mene alueyhdistyksen kotisivuille osoitteeseen www.oajvs.fi
2. Kirjaudu jäsensivuille kohdasta ”OAJ:n Jäsensivuille”
3. Anna käyttäjätunnuksesi ja salasanasi niille varattuihin kohtiin
(Käyttäjätunnus on jäsennumerosi, salasanan olet saanut postitse.
Mikäli olet unohtanut salasanasi, voit tilata uuden samasta kohdasta.)
4. Olet jäsensivuilla. Klikkaa ”Omat tiedot”
5. Valitse ”Kurssit ja ilmoittautuminen”
6. Klikkaa tapahtuman nimeä
7. Klikkaa ”Ilmoittaudu” ja täytä ilmoittautumistietosi ja vahvista
8. Huomaathan, että lisätietokenttään ei voi lisätä toisen henkilön nimeä, eikä siten
voi varata toiselle henkilölle paikkaa!

Lisätietoa:

Heidi Tammero, (heidi.tammero@turku.fi)
Tervetuloa!
OAJ:n VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYS
Hallitus

