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Hösttankar
September och oktober har

har vi dock många fester i

fångat oss i stormvindar

Eurovisions tema;

och löven dansar ner på

lillajulsfesten, UMK samt

gatorna i solsken, hösten

Eurovisionen i Tel Aviv.

Lillajulsfesten

Ha en färgglad höst,

ordnas för tredje

Miksu

gången i

har kommit och en ny
årstid är igång! I början av
månaden befann vi oss på
Eurovision Cruise 2018

Lillajusfesten 18
•••

Helsingfors G18-

som samlade fans från

festsal den 24.11.

många olika länder.
Kryssningen är väldigt kär

Vår härliga

till oss och respekterad av

gästartist är ingen

andra. Planeringarna för

mindre än Krista

nästa år är redan igång.
Om ni vill skicka idéer för

Siegfrids! Mera

artister osv. skriv ett mail,

information om

så tar jag upp de bästa

programmet

med styrelsen. Före det

anmäls senare,

Euroviisuklubi medlemskap

lillajuls firandet
kostar 12€ för

FANSENS BILJETTTPAKET 2019

medlemmar och

Fastän vi inte vet ännu hur

ordnade av klubben. Om

många paket det kommer

du är osäker, checka dina

att bjudas för varje klubb,

egna bankkonton eller

medlemmar. Kom

lönar det sig att förbereda

fråga via mail på

sig redan nu. För att få

puheenjohtaja@euroviisukl

ihåg att anmäla er i

köpa biljetter måste du ha

ubi.fi .

22€ för icke-

tid på

betalat den årliga

ilmoittautumiset@

medlemskaps avgiften.

euroviisuklubi.fi.

Om den är obetald kan ni
inte köpa biljettpaket eller
delta i andra evenemang

MEDLEMSKORT
Många av er har OGAE IDkortet i er plånbok med er,
men OGAE Internationals
projekt under hösten
kommer att ändra på detta.
En mobilapplikation som
prövas under hösten skall
troligtvis ta över det
konkreta kortet.
Kortbeställningar är ett
väldigt långsamt system. Om
ni har sökt efter ett nytt kort
och behöver ett bevis på ert
medlemskap, kontakta då

KALENTERI

OGAE t-paidat
För evenemangen lönar det
sig att beställa en t-skjorta
med OGAE Finland’s logo på
framsidan. T-skjortan kostar
16€ och finns att hämtas från

OKTOBER
7.10. OGAE Song Contest 18
röstningen avslutas

våra evenemang, storlekar

27.10. EUROVISION IN

finns upp till 3XL

CONCERT

(storlekstavla bifogad). För

OGAE Denmark

mera information, kontakta
puheenjohtaja@euroviisuklu
bi.fi.

NOVEBER
24.11. Lillajulsfest /Helsinki

ordförande på
puheenjohtaja@euroviisuklu

MARS

bi.fi .

2.3. UMK-final
APRIL
6.4. EUROVISION IN
CONCERT / AMSTERDAM
AFAS live
MAJ
Eurovision Song Contest
2019 / Tel Aviv / Israel
Semifinal 1

14.5.

Semifinal 2

16.5.

Final

18.5.

Suomen Euroviisuklubi OGAE Finland ry
OGAEn (Organisation Générale des Amateurs d’Eurovision)
eli euroviisufanien kerho on perustettu Savonlinnassa
vuonna 1984.Klubin tarkoitus on Eurovision laulukilpailuun
liittyvän harrastustoiminnan tukeminen ja ylläpitäminen.
Klubi toimii myös linkkinä euroviisuharrastajien ja
yleisradion välillä sekä on OGAE Internationalin edustaja
Suomessa. Euroviisuklubi pyrkii tukemaan alueellista

Suomen Euroviisuklubi OGAE Finland ry
Kennotie 8 D
00730 HELSINKI
puheenjohtaja@euroviisuklubi.fi
info@euroviisuklubi.fi

toimintaa sekä lisäämään euroviisuharrastusta ja sen

www.euroviisuklubi.fi

näkyvyyttä.

https://www.facebook.com/euroviisuklubi/?ref=bookmarks

