
Hurrikaanin syystiedote 2020                    19.8.2020 

Tässä alla Hurrikaanin suunnitelma syksyn 2020 treeneistä ja esiintymisistä. 

Muista pestä kädet ja käyttää käsidesiä treeneihin tullessa ja sieltä poistuessa (löytyy oven vierestä) ja tuo aina oma 
nuottiteline ja orkesterinuotit, jotta voidaan pitää riittävä turvaväli soittajien välissä. 

Ke 19.8. klo 18.00-19.15 treeni Yhtenäiskoulun Mediateekki-salissa 

Ke 26.8. klo 18.00-19.15 treeni Yhtenäiskoulun Mediateekki-salissa 

Ke 2.9. klo 18.00-19.15 treeni Yhtenäiskoulun Mediateekki-salissa 

Su 6.9. klo 13.00-15.00 yhteistreeni Puhallican kanssa Yhtenäiskoulun Mediateekki-salissa (huom! poikkeuspäivä) 

Ke 9.9. klo 18.00-19.15 treeni Yhtenäiskoulun Mediateekki-salissa 

La 12.9. Esitys Suomen Puhallinorkesteriliiton koulutuksessa klo 16.00-17.00 Tampereella Laikun kulttuuritalolla 
(Keskustori 4), paikalle klo 15.15. Tilaisuuteen on koko päivälle osallistujille osallistumismaksu, mutta tiedustelen 
miten on jos vanhemmat haluavat tulla kuuntelemaan. Voi olla, että yleisönmäärää joudutaan rajaamaan mutta 
tiedotan tästä lähempänä. 

Lisätietoa : https://www.spolli.com/content/syksyn-koulutukset 

Ke 16.9. klo 18.00-19.15 treeni Yhtenäiskoulun Mediateekki-salissa 

Ke 23.9. klo 18.00-19.15 treeni Yhtenäiskoulun Mediateekki-salissa 

Ke 30.9. klo 18.00-19.15 treeni Yhtenäiskoulun Mediateekki-salissa 

Ke 7.10. klo 18.00-19.15 treeni Yhtenäiskoulun Mediateekki-salissa 

SYYSLOMA 

Ke 21.10. klo 18.00-19.15 treeni Yhtenäiskoulun Mediateekki-salissa 

Ke 28.10. klo 18.00-19.15 treeni Yhtenäiskoulun Mediateekki-salissa 

la 31.10. kenraaliharjoitus Iltama-konsertteihin Valon Satama-aula, tarkempi aikataulu lähempänä (huom! 
poikkeuspäivä) 

Ke 4.11. klo 18.00-19.15 treeni Yhtenäiskoulun Mediateekki-salissa 

To 5.11. PMO 50 Yhdessä-Iltamat klo 16.30 alkaen Valon Satama-aulassa, tarkempi aikataulu lähempänä 

Pe 6.11. PMO 50 Yhdessä-Iltamat klo 16.30 alkaen Kyröskosken Koskilinnassa, tarkempi aikataulu lähempänä 

Keskiviikko treenit jatkuvat Iltama jälkeen normaalisti. Jaamme loppuvuoden tiedotteen lähempänä ajankohtaa. 

Perustan Hurrikaanin tiedotusta varten whatsapp-ryhmän viime vuoden tapaan. Tiedustelen uusilta soittajilta luvan 
ryhmään liittämisestä ja edellisvuoden Tornaadolaiset liitän ryhmään automaattisesti. 

Hurrikaanin esiintymisasu on PMO t-paita (jonka alla voi olla pitkähihainen jos haluaa) ja tumma alaosa. T-paitoja 
tilattiin keväällä 2020, jotka ovat saapuneet, mutta koronan vuoksi emme päässeet keväällä jakamaan niitä. Tuon ne 
ensi viikon harjoituksiin 26.8. ja paidan mukana on maksutiedot. Ne jotka eivät olleet tilauksessa mukana: paidoista on 
hajakokoja myös, joista voi valita ja ostaa oman kokoisen. Hinta on 15e/paita. 

Muista ilmoittaa poissaolosta sähköpostilla tai tekstarilla/whatsapilla: anna-leena.lumme(a)pmo.fi, puh.0505485508 

Mukavaa soittosyksyä! 

Terkuin, Ansku ja Jorma 


