Euroviisuklubin uutiskirje
marras-joulukuu 2018
Ihanaa joulunaikaa!
Viime
viikonloppuna
Helsingissä
vietettiin
Euroviisuklubin pikkujouluja.
Saimme jälleen nähdä ja
kuulla
toinen
toistaan
luovimpia esityksiä OGAE
Show Contestissa. Voittajaksi
kuroi itsensä tänä vuonna
viihdyttävällä
tulkinnalla
vessahädästä kertova Eeva
Latva. Hän teki oman
näköisen versionsa Pirkko
Mannolan
1964
karsintakappaleesta Bzzz Bzzz
Bzzz.
Tässä
modernissa
versiossa Piss piss piss
kuvattiin meille niin kovin
tuttua aihetta: vessahätää.
Yleisö
palkitsi
Eevan
äänestämällä hänet voittoon
ja toivottamalla hänelle hyvää
matkaa
kesällä
2019
järjestettävään OGAEvison kilpailuun.

OGAEvision on perinteisesti
järjestetty Berliinissä Eurovision
Weekendin aikana heinäkuun
puolessa välissä. Nyt kilpailu ja
Eurovision
Weekend
järjestetään
12.-14.7.19
Maltalla.
Kiitos Eevalle ja kaikille Show
Contestiin
osallistujille.
Kilpailumme on hyvä esimerkki
siitä, että Euroviisut voivat
tuottaa uusia ideoita eikä kaiken
tarvitse aina olla niin vakavaa J
Pikkujoulut
onnistuivat
palautteesta päätellen erittäin
hyvin. Itse aina ihmettelen, että
miksi
hyvän
ja
hauskan
harrastuksen
seurauksena,
seuraavana aamuna on yleensä
hieman
voipunut
olo
ja
tukanjuuret kipeänä? Mutta
tärkeintä on, että kaikilla on
mukavaa…
Toivotan kaikille rauhallista ja
kimaltelevaa
joulunaikaa!
MIKSU

Euroviisuklubin jäsenyys
Euroviisuklubimme on yksi
maailman suurimmista
viisufanijärjestöistä. Jäseniä
meillä on tällä hetkellä 1140
ympäri Suomea. Jäsenemme
saavat jäsenetuina uutisia,
mahdollisuuden ostaa lippuja
Euroviisu-tapahtumiin ja etuja
klubin

järjestämiin tapahtumiin.
Olethan pitänyt huolen että
jäsenmaksusi on maksettu?
Vuoden vaihteen jälkeen
käymme jälleen hallituksessa
läpi jäsenistömme, ja
”siivoamme” jäsenrekisteriä
ajan tasalle.

email: puheenjohtaja@euroviisuklubi.fi tai info@euroviisuklubi.fi

Säkenöivä Krista
vauhditti
pikkujouluväkeä
Pikkujoulujen vieraileva artisti
tänä vuonna oli pirteä, ihana ja
energinen Krista Siegfrieds. Hän
on yksi suomalaisen
euroviisukulttuurin
säkenöivimpiä artisteja.
Pikkujouluissa Krista teki sen
mitä häneltä monet
odottivatkin: nosti tunnelmaan
kattoon ja sai jäykimmätkin
paikalla olijat tanssahtelemaan
mukana.
Krista on loistava ja energinen
artisti, ja tämän lisäksi tuntuu
siltä että, hänen sydämensä
paikalla pamppailee oikea
euroviisusydän. Esityksen
jälkeen hän jaksoi olla
kuvattavana lähes kaikkien
fanien kanssa ja jokaiselle löytyi
jutun aihetta.
Takahuonekeskusteluissa hänen
innostuksensa ja rakkautensa
Euroviisuja kohtaan huokui
tarinoiden läpi.
Emme ehkä tänä vuonna näe
Kristaa edustamassa Suomea
Euroviisuissa Tel Avivissa, vaan
jossain muussa roolissa. Tuskin
kuitenkaan panisimme
pahaksemme, josko Krista joku
päivä vielä edustaisi meitä ja
toisi viisuvoiton Suomeen.

OGAE Finlandin vuosikokous ja UMK
Vaikka kulunutta vuotta ei ole
saatu vielä päätökseen, on
kuitenkin hyvä herätellä
ajatusta
ensi
vuodesta.
Suomen
Euroviisuklubin
sääntömääräinen
vuosikokous pidetään 2.3.2018
siinä kaupungissa jossa UMK
järjestetään.
Vuosi
kokoukseen
ovat
tervetulleita
kaikki
jäsenemme, joilla jäsenmaksu
vuodelta 2018 on maksettu.
Vuosikokouksessa käydään
läpi edellisen vuoden talousja
toiminta-asiat
sekä
toimintasuunnitelma
ja
valitaan seuraavan vuoden
hallitus.
Puheenjohtaja
valitaan joka toinen vuosi.
Maaliskuussa valitsemme siis
uuden hallituksen varsinaisine
ja varajäsenineen.

Onkin aika miettiä olisitko
juuri
sinä
halukas
osallistumaan OGAE Finlandin
päätöksentekoon
ja
järjestämään
erilaisia
tapahtumia?
Kyseessä on vapaaehtois”työ”, jonka palkkana toimii
hyvä mieli ja tekemisen riemu
hyvässä
seurassa.
Jos katsot, että sinulla on
riittävästi aikaa ja intoa tulla
mukaan hallitustyöhön, laita
ajatus
hautomaan.
Ensi
vuoden
alkupuolella
julkaistaan
virallinen
kokouskutsu
sekä
ilmoittautumisohjeet
halukkaille.
Seuraile
siis
verkkosivujamme
ja
Facebook-ryhmäämme. Tai
laita
kysymyksiä
puheenjohtajalle.

Dare to Dream: Tel Aviv 2019
Syksyllä
ryhmämme
Facebookissa
tehdyn
mielipidekyselyn
mukaan
vastanneista (230) noin 30%
olisi lähdössä seuraamaan
viisuja paikan päälle Tel
Aviviin. Niille, jotka jäävät
heiluttamaan
lippuja
Suomeen tms. on varmasti
tarjolla viisukatselmuksia ja
niistä ilmoittelemme kevään
kuluessa.
OGAE
International
käy
parhaillaan
neuvotteluja
vuosittaisten
fanilippupakettien määrästä. Tämä on
tietty vielä hieman hankalaa

sillä lipuntarjoajaa eikä floor
plania viisuihin ole vielä
valmiina.
Tihkuneiden
tietojen mukaan itse areena
tulee olemaan pienempi kuin
aikaisempina vuosina, joten
se
varmasti
heijastelee
kansallisten lippukiintiöiden
määrässä.
Lippukiintiöt
jaetaan suhteutettuna kunkin
maan
jäsenmäärään.
OGAE Internationalin puheenjohtaja Simon Bennet arvioi
varovasti, että fanilippujen
myynti alkaisi ehkä vuoden
vaihteessa.

email: puheenjohtaja@euroviisuklubi.fi tai info@euroviisuklubi.fi

Kalenteri
Tapahtumista löydät
lisätietoa ja
ilmoittautumisohjeita
Facebook-sivuiltamme tai
tapahtumien kotisivuilta.
MAALISKUU
2.3. UMK-finaali
HUHTIKUU
6.4. EUROVISION IN
CONCERT / AMSTERDAM
AFAS live
TOUKOKUU
Eurovision Song Contest
2019 / Tel Aviv / Israel
Semifinaali 1
14.5.
Semifinaali 2
16.5.
Finaali
18.5.
HEINÄKUU
Eurovision Weekend 2019
/ Malta
12.-14.7.2019
ELOKUU
Eurovision Cruise 2019
31.8.2019

Jos aiot hakea lippupakettia
OGAE
Finlandin
kautta,
jäsenmaksusi tulee jo nyt olla
maksettu sekä tehtäväsi on
erityisesti tarkkailla tiedotuskanaviamme (FB, kotisivut ja
email), sillä lipunmyynti tullee
tapahtumaan taas nopealla
aikataululla.

