Suomen Rytmimusiikin Ystävät ry on järjestänyt jo 10 vuoden ajan aikuisille ihmisille
tarkoitettuja iloisia viikonlopputapahtumia joiden teemana ja nimenä on Rytmiä Elämään. Näissä tapahtumissa huumori kukkii ja elävä musiikki soi aamusta iltaan. Pelimannit soittelevat hillitysti jo heti aamiaisen taustalla, ja melkein aina jossain nurkassa
soi haitarit, viulut, mandoliinit ja tietenkin yhteislaulut. Ohjelmassa on myös asiapitoisia
alustuksia ja keskusteluja ihmisen omatoimisesta terveydenhuollosta ja hyvinvoinnista. Musiikista kiinnostuneet voivat
osallistua soiton ja laulun kursseille. Erilaisia ohjelmia on valmiina pitkin päivää ja huumoria heitellään sekaan koko ajan isoilla
lapioilla.
Tapahtumien suosio kasvaa jatkuvasti ja tapahtumavieraiden mielestä tapahtumissa on
hyvä tunnelma ja runsaat ohjelmat, joihin itsekukin voi ottaa osaa oman kiinnostuksensa ja jaksamisensa mukaan.
Järjestäjätaho auttaa myös eri tiesuunnilta tulevien tilauslinja-autojen matkajärjestelyissä joten mukaan lähteminen on helppoa.
Suuremmat ryhmät voivat toki halutessaan matkustaa omilla kuljetuksillaan, ja SRMY:n linja-autoihin otetaan mukaan sovittavasta paikasta yksikin kiinnostunut lähtijä.
V. 2018 aikana järjestetään neljä Rytmiä Elämään tapahtumaa, joiden ajankohdat ja
tapahtumapaikat on esitetty seuraavassa.

LÄHDE MUKAAN VIRKISTYMÄÄN !
RYTMIÄ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMAT V. 2018
** Valmiit mukavat ja monipuoliset ohjelmat
** Sopivat ryhmille ja yksittäisille henkilöille
** Avustamme matkajärjestelyissä
** Virkistysmatkaksi, joulu- ja merkkipäivälahjaksi jne…
Käännä !

* 15 - 18.02.2018 RYTMIÄ ELÄMÄÄN, Kylpylähotelli KIVITIPPU, Lappajärvi
- Uudistunut Kylpylä Kivitippu Lappajärvellä, remontoidut,
nykyaikaiset huoneet, hyvä ruoka, monipuoliset Hyvän
olon hoidot…
- Ohjelmassa mm. maalaislääkäri Tapani Kiminkinen. Erkki
Kauhanen & Hyttiset esittävät Leo Siirtolan laulukonsertin, Iskelmäprinssi Valentinin vetämät ohjelmalliset iltamat, yhteislaulua, arpajaiset, tanssia joka ilta, orkesterikaraoke, Ttm. ft Mari Halkolan alustukset, keskustelut ja
vastaanotot terveydenhuollosta, huumoria...

* 19 - 22.04.2018 KEVÄTKIRMAUS, Kylpylähotelli Luostotunturi
Kaikki kukat laitetaan kukkimaan !
Iloista ja monipuolista ohjelmaa, yhteislaulua, kursseja,
orkesterikaraokea, laulu- ja soittokilpailut, elävän musiikin
tauttomat tanssit joka ilta ja jo päivälläkin…
Runsasta ja monipuolista ohjelmaa ja ohjeita oman kunnon
ylläpitämiseen…

* 15 - 18.06.2018 KESÄILLAN VALSSI, Kylpylä SANI,
Kalajoki
- Musiikkia, huumoria ja kuivikkeeksi hieman asiapitoistakin
ohjelmaa Kalajoen hietikoilla meren rannalla ja meren
hengessä, Harmonikkakonsertti, juonnetut iltamat, Kalajoen
kiertoajelu, elävän musiikin tanssit joka ilta ja jo päivälläkin
ym.

* 08 - 11.11.2018 TUNTURIN PIKKUJOULU, Hotelli Luostotunturi
-

Rytmikästä jouluista ohjelmaa perinteiseen
malliin
Joulukonsertti, jouluateria
Keskusteluja terveydenhoidosta
Tanssit, yhteislaulua, joulupukki

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: www.srmy.fi
Puh. 045-133 4670 (vastataan myös iltaisin ja viikonloppuisin)
sähköposti: rislaitinen@gmail.com

