STADARIN ERIKOISPAINOS / toka no

STADIN VIIKON
OHJELMA 2014
27.10. - 1.11.

PAA PROGRAMMI FIKKAAS ET TIEDÄT MISSÄ KOHTAA MENNÄÄN

Stadin Viikko 27.10. – 1.11.2014
Stadilaisten menoviikko Fuengirolassa
Kaikki messiin heimoon, säätyyn tai sukuun katsomatta, bileet alkaa
maanantaina ja loppuu lauantaina ikimuistoiseen illalliseen. Luvassa oivaa ohjelmaa, mainiota musaa ja kliffoja kirjailija- ja muita tapaamisia
livenä. Costan Friidua ja Kundia voi äänestää kaikissa tapahtumissa aina
perjantaihin asti. Femmalla on viikon aikana vimmainen ostovoima.
Ma 27.10.
Klo 17.00 -22.00 AVAJAISET, Ravintola Kukko, Centro Finlandia
Costan Friidun ja Costan Kundin äänestys alkaa. Antti Pekkarinen haastattelee
edellistä vuosikertaa. Pikkis skulaa aluks ja jengi relaa. Safkana Janssonin tms.
kiusausta hintaan 5 euroo ja cavaa kans.

Ti 28.10.
Klo 14.00 -17.00
Iskelmä Baari, Avda de Los Boliches 15
Tuomon esitelmä: Suomenlinna- Pohjolan Gibraltar?
Tsiigataan leffa: Mies joka ei osannut sanoa ei.

Ke 29.10.
Klo 9.45 Merirosvoluolaretki, redun vetäjänä Jorma Pulkkinen.
Dösä starttaa Fugen Feria-alueen portilta. Reissussa menee koko päivä, luvassa
on safkaa, hyvää seuraa ja oivallista opastusta. Omat eväätkin sallittuja, paluu
noin klo 19.00. Ilm. ja maksu Stadilaisten tiistaitapaamisissa.

To 30.10.
Klo 10 Mölkkykisa, ravintola Bermejon kentällä, Feria-alueen länsipuolella,
Kilpailumaksu 5 euroo / pelaaja, sisältää hernarin ja veden. Rokkaa riittää myös
kannustusjoukoille.
Klo 13 Hernesoppaa. Hernari ja vesi bungaa 5 euroo, ota mukaan omia rasioita, voit handlata soppaa himaankin, jos sitä jää ruokailun jälkeen kattilaan.
Palkinnot jaetaan kentällä kilpailun ratkettua.

Juhlaviikon sauna
Jälkipelit ja saunailta Kukossa, Centro Finlandia
Naiset klo 16-18, Miehet klo 18-20. Bastuun pääsee femmalla (oma pyyhe),
makkaraa ja bissee ( 2 ekii / laaki ).

Pe 31.10.
Klo 16.00 - 18.00 Kirjailijatapaaminen Raija Oranen
Ravintola Nuriasol, Avda de las Salinas 11
Kirjailija Raija Oranen kertoo uudesta kirjastaan Aurora. Tarjolla tapaksia ja
viiniä ( 5 e). Voit ostaa teoksen kirjailijan omistuskirjoituksen kera.
Murreskaban tulokset julkistetaan.
Vika mahis äänestää Costan Friidua ja Costan Kundia!

La 1.11.
Klo 19 PÄÄTTÄJÄISET, Ravintola Nuriasol
Illallinen 25 euroo!!!!!! Superylläriproggista.
Alkuruoat noutopöydästä, kunnon annokset pääruokaa pöytään kannettuna
( liha- ja kalavaihtoehdot), ½ pulloo viinii per nuppi, kahvii, brändii, jälkkärii ja
hyvää seuraa.
Bileet juontaa totta kai - Jorma Pulkkinen. Arpajaisissa ältsin buenot palkinnot.
Costan Friidu ja Costan Kundi saavat arvonimensä.

HUOM!
Tiistaina 4.11. klo 16.30 ravintola Nuriasol, juhlatapaaminen
Stadin Viikon palkitut paikalla. Murreskaban parhaat palkitaan ja luetaan ääneen, Costan Friidu ja Kundi saavat arvomerkkinsä. Mahdollisuus haastatteluihin, kuvaamiseen yms. kuulemisiin ja tapaamisiin.
Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet!

Äänestä Costan Friidua ja Costan Kundia
Ehdolla ovat kaikki stadilaiset, äänestyslippuja jaossa sekä nimilistat nähtävissä
Stadin Viikon tapahtumissa. Päättäjäisillallisella lauantaina selviävät enemmin
tai myöhemmin eniten ääniä saaneet tyypit. Vaaleista ei voi valittaa eikä äänestäjillä tai valituilla ole kuluttajasuojaa.

Avoin Mölkkykisa
Osallistu Mölkyn haastekisaan. Ilmoittautumiset 27.10. mennessä:
Antero Toivola +358 40 5916006 tai molkkyneuvos@costadilaiset.net.
Kisapäivä on to 30.10.2014. Pelipaikkana tuttu ravintola Bermejon viereinen
kenttä. Ilmoittautumiseen tarvitaan ainakin joukkueen nimi ja joukkueen yhdyshenkilön nimi, puhelin ja mahdollinen sähköpostiosoite. Säännöt ja lisäohjeet: www.costadilaiset.net/molkkykisa2014.htm.

Murreskaba sai jatkoaikaa
Lukuisten anelujen jälkeen on Murreskaballe annettu taas hiukan lisäaikaa.
Kaikki murteeksi skrivatut tekstit ( novellit, muistelot, runot, laulut yms. ) on
toimitettava viimeistään 24.10.2014 klo 16.00 mennessä Toini Lehtiselle:

Stadilaiset starttaa Stadi-aiheisten vitsien keruun. Paa vitsiä tulemaan
Toinin vitsikiskaan ja osallistu huimaan kulttuuritekoon.
Parhaat löylyt

Stadista

etelään

