EUROVIISUKLUBIN TOUKOKUUN INFOLEHTI
Hei
Oslon Euroviisut lähestyvät ja nyt on aika päivittää Euroviisuklubin toukokuu ja viimeisin info
Oslosta.
1) EUROSONG NEWS ( ESN )
Tämän vuoden ESN on ilmestynyt ja ne odottavat vain postitusta. Eurosong News on
vuosittain ilmestyvä ainutkertainen Eurovision Handbook. Lehdessä esitellään jokaisen
Euroviisuihin osallistuvan maan artistit sekä tietoa kansallisista karsinnoista 2010. Suomen
esittelyn on tehnyt Euroviisuklubin jäsen Antti Salmela.
Lehden voit tilata vain Euroviisuklubin kautta. Hinta 11€ on sama kuin vuonna 2009. Lehden
saat maksamalla tuon 11€ Euroviisuklubin tilille: 363630-3715844 10.5. mennessä, merkitse
viestikenttään nimesi + ESN tilaus. Lehdet postitetaan maksujärjestyksessä ja näitä ei
välttämättä kaikille riitä. Eli toimi nopeasti. Te jotka olette jo maksaneet lehden, saatte sen
kotiinne ensi viikolla.
2) ESIKATSELUT
Euroviisujen esikatselut ovat siis lauantaina 8.5. Helsingissä, Oulussa ja Tampereella.
Näissä tapahtumissa myös jaetaan OGAE ID kortteja vuoden 2010 jäsenmaksunsa
maksaneille jäsenille.
HELSINKI:
Aika: 8.5.2009 kello 16-19
Paikka: K-13-elokuvateatteri, Kanavakatu 12, Helsingin Katajanokalla.
Ei ikärajaa, alaikäisille suositellaan valvojaa.
Ilmoittautuminen: Jouni Pihkakorpi jouni.pihkakorpi@gmail.com
OULU:
Aika: 8.5.2009 kello 15-18
Paikka: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7.
Ei ikärajaa, alaikäisille suositellaan valvojaa.
Ilmoittautuminen: Erkki Ahonen eksunposti@gmail.com
TAMPERE:
Aika: 8.5.2009 kello 18-21
Paikka: Blue Oyster Bar, Satamakatu 10.
Ikäraja K-18. (koska kyseessä ei ole yksityistilaisuus, paikalle eksyviä ei-jäseniä ei veloiteta)
Ilmoittautuminen: Kaisa Iivonen kaista@viisukuppila.fi
Helsingin esikatselutapahtumassa vieraana Kuunkuiskaajat.
Helsingissä myös myydään Kuunkuiskaajien levyä & t-paitoja ja muuta kannustustavaraa.
Kaikkien tapahtumiin osallistuneiden Euroviisuklubin jäsenten kesken arvotaan myös Silja
Linen risteilylahjakortti Tukholmaan 1-4 hengelle.

3) OSLO 2010
3.1. EUROVIISULIPUT JA OGAE-ID -KORTIT
Euroviisulippuja & OGAE ID kortteja ja jaetaan Oslossa:
sunnuntaina 23.5. klo 13-14
tiistaina 25.5. klo 14-15
torstaina 27.5. klo 14-15
lauantaina 29.5 klo 14-15
Paikkana on EuroCafe joka sijaitsee Oslon keskustassa Clarion Hotel Royal Christiania:ssa.
Osoite on: Biskop Gunnerus’ gate 3.
Jos olet luovuttanut osan lipuistasi jollekin toiselle henkilölle niin laitathan viestin siitä minulle.
Sähköposti riittää. jouni.pihkakorpi@gmail.com
3.2. EUROCAFE
EuroCafe on euroviisufanien kohtauspaikka. Se on avoinna päivittäin ja siellä saat etuja
OGAE ID kortillasi. Joka ilta siellä on myös Euroviisudisco missä vierailevat DJ:t eri
osallistujamaista.
EuroCafe on OGAE Norge:n järjestämä tapahtumapaikka.

3.3. OGAE INTERNATIONAL PARTY
Keskiviikkona 26.5. järjestetään EuroClubilla OGAE International Party. Eli siellä esittäytyvät
eri maiden Euroviisuklubien edustajat ja kuullaan myös maan edustuskappale. Sisäänpääsy
onnistuu OGAE ID kortilla. EuroClub sijaitsee paikassa nimeltä Smuget, www.smuget.no .
Tähän paikkaan on tavallisesti pääsy vain akreditoituneilla toimittajilla.

3.4. FANITISKI
Vuosittain lehdistökeskuksessa OGAE pitää yllä Fanitiskiä ja siellä käydään mm. kuuminta
äänestystä vuoden voittajasta. Jos sinulla on akreditointi ja haluat osaltasi mahdollistaa
tämän toiminnan jatkumisen niin ilmoittaudu vapaaehtoiseksi Fanitiskille. Täällä tapaat
artisteja ja mediaa ympäri Eurooppaa.
Vuorot ovat 2 tunnin mittaisia. Ilmoittaudu euroviisuklubi@gmail.com osoitteseen 13.5.
mennessä. Kerro samalla mitkä päivät/kellonajat sinulle parhaiten kävisivät.
3.5. FANIPAIKAT
Voit käydä katsomassa fanipaikkojen karttaa www.euroviisuklubi.fi sivuilla.
Muistathan ottaa Osloon mukaan Suomen lippuja ja muuta kannustusmateriaalia.
Tällä joukolla (129 henkilöä) me näymme, kuulumme ja näytämme Euroopalle että
Kuunkuiskaajat on se joka menee finaaliin.
3.6. KOTIINJÄÄVÄT FANIT
Te kaikki jotka jäätte Suomeen katsomaan Euroviisuja teille on myös tarjolla tapahtumaa.
Helsingissä Hercules Night Club näyttää Euroviisuja isolta kankaalta. Tampereella Blue
Oyster Bar:ssa, Satamakatu 10 on koko euroviisuviikon Euroviisutunnelmaa ja tietysti isolta

näytöltä katsellaan Euroviisuja. Muista pitää mukanasi myös OGAE ID korttiasi. Oulussa
kannatta seurata paikallislehtiä ja heidän ilmoituksia Euroviisukatseluista.
3.7. KYSYMYKSIÄ?
Itse olen Oslossa 22. – 30.5. ja olen myös jakamassa lippuja jokaisena mainittuna päivänä.
Jos sinulla on kysymyksiä Oslon tiimoilta tai mitä tahansa muuta voit ottaa yhteyttä
sähköpostitse: jouni.pihkakorpi@gmail.com .
4) JÄSENMAKSU
Muistathan maksaa vuoden 2010 jäsenmaksusi kesäkuun loppuun mennessä. Maksetuilla
jäsenmaksuilla varmistamme Klubin toimintaa ja mahdollistamme meille kaikille jälleen
vuodeksi toiminnallisen Klubin. Maksetulla jäsenmaksulla varmistat myös jäsenyytesi
kesäkuun jälkeen.
Muistathan myös, että jäsenmaksu on 2010 henkilökohtainen, eli jokainen Euroviisuklubiin
kuuluva maksaa jäsenmaksun. Jäsenmaksu on 10€/vuosi ja opiskelijat, eläkeläiset, työttömät
sekä samassa perheessä asuvat alle 18 vuotiaat maksavat 5€. Euroviisuklubin tilinumero on
363630-3715844
Mukavaa kevättä ja jännittävää viisuaikaa. Laitan vielä lopuksi EBU:n Sietse Bakker:n ja
OGAE International Antonios Karatzikos:n tervehdyksen teille kaikille.
Jouni Pihkakorpi
puheenjohtaja
Euroviisuklubi OGAE Finland ry
jouni.pihkakorpi@gmail.com
www.euroviisuklubi.fi

EBU & OGAE
Geneva/Athens, 6 May 2010
Dear Eurovision Song Contest fans,
In just a couple of weeks, many of you will be heading to Oslo for the 55th Eurovision Song
Contest, to share yet another running of your favourite TV-show with each other. The EBU
and the OGAE International Coordinator are working increasingly together to improve
relations and communications between the OGAE network and the EBU. With this letter, we
would like to inform you what we have done so far, and what we are planning to do in the
future.
First of all, the EBU worked closely with NRK to make sure that once again, the best seats
are reserved for the most dedicated fans. Also, we assured a good spot for the Fan Club
Desk at the Press Centre, from where the OGAE network has the opportunity to promote

itself, hold the traditional poll, and provide journalists with information about the Eurovision
Song Contest. OGAE will, once again, also contribute to the success of the EuroClub in Oslo.
To make this all work, the close cooperation between NRK and OGAE Norway has been vital.
From here we'd like to congratulate OGAE Norway in particular, and thank them for their hard
work and commitment.
Again, the EBU and Member Broadcasters have issued hundreds of fan accreditations (F) to
the most dedicated fans of the contest. For the EBU and its Member Broadcasters, it is a way
of thanking you for your efforts to promote the Eurovision Song Contest throughout the year.
The EBU also gave out dozens of press accreditations (P) to those fans who work hard on fan
websites and magazines. This event is unique as it brings together media professionals and
dedicated fans, to create a fantastic atmosphere year after year. We value this atmosphere,
and we are together looking for new ways to make sure that everyone goes home satisfied,
looking back at another great running of the Eurovision Song Contest.
Also, for the first time, the EBU invited all participating delegations to hold a complementary
fan meet-and-greet. You can download the schedule at http://press.eurovision.tv, to see
which delegations took this opportunity. Together, we hope to establish a valuable, fun and
increasingly popular meet-and-greet opportunity for you as fans in the years to come.
Over the past years, OGAE has become more professional, as member cards have been
introduced, OGAE International is becoming a registered organisation and the EuroCafë was
introduced. The EBU will support OGAE to promote the EuroCafé this year, as the ultimate
meet-and-greet location for fans.
Thank you for your commitment to the Eurovision Song Contest and the OGAE network.
Finally, we would like to encourage you to share your ideas with us, to improve cooperation
between the OGAE network and the EBU. Looking forward to see in Oslo to Share The
Moment. And for those who have tickets for the Final: Go to
http://www.eurovisiondance.com/ and learn that dance! We might just inviteyou to dance
along during the show!
Warmest regards,
Sietse Bakker (sietse.bakker@eurovision.tv)
Manager Communications & PR of the Eurovision Song Contest
Antonios Karatzikos (ogae.international@yahoo.com)
OGAE International Coordinator

