”SIGHT SEEING LAHTI”-VAIHTOEHDOT
JA LAHDESSA TAPAHTUU 16.-18.11.2012

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; tarjoaa Syyspäivien 2012 osanottajille,
puolisoille ja muille perheenjäsenille ohjelmaa myös Fellmannian ulkopuolella.
Järjestämme:
lauantaina 17.11. klo 10:00 ja
– sunnuntaina 18.11. klo 12:00
”Sight seeing Lahti” kiertoajelun, ostosmatkan ja/tai mahdollisesti
kävelykierroksen halukkaille sen mukaan, mitä osanottajat haluavat.

–

”Sight seeing Lahti” linja-autolla tai tila-autolla osallistujien määrästä
riippuen. Kiertoajelun pituus noin 1.5 tuntia sisältäen mm.: Ristin kirkko,
Sibeliustalo, satama, urheilukeskus, Radiomäki. Muutamia 5-10 min
pysähdyksiä kohteissa.
”Kävelykierros Lahti” kävellen noin 1,5 tuntia. Kierroksen sisältönä mm Ristin
kirkko, Alvar Aalto, urheilukeskus/hyppyrimäet/hiihtomuseo, Radiomäki,
Kaupungintalo (Eliel Saarinen), puistot, patsaat, Fellmannia. Kävelykierroksia
voi muokata millaisiksi vain, keli- ja valoisuusolosuhteista riippuen.
”Ostosmatka Lahti” linja-autolla tai tila-autolla, osallistujien määrästä
riippuen. Mahdollisuuksina Hollola Naisten pukutehdas (NP), Orimattilan
kehräämö, Drockilan kynttiläpaja, Karisma, Kauppakeskus Trio (Fellmannian
vieressä)
Opastuksesta vastaa auktorisoitu opas. Kiertoajeluiden ja kierroksien hinta
määräytyy omakustannusperiaatteella osanottajien määrän mukaan.
Ilmoittautumiset ja kyselyt 14.11.2012 mennessä oh3aclahti@gmail.com

LAHDESSA TAPAHTUU 16.-18.11.2012
Lahdessa tapahtuu paljon viikonlopun 16.-18.11.2012 aikana. Kaupungin
kulttuuritarjonta on parhaimmillaan. Ja joulukin tulee Lahteen Syyspäivien
kunniaksi! Puhumattakaan siitä, että Lahti on Designpääkaupunki 2012!
Tässä muutamia – mutta ei missään tapauksessa kaikki – Lahden tapahtumia!
Perjantai 16.11.:
Lahden kaupunginteatteri:
– klo 12:00 Salainen puutarha (Eero-näyttämö)
– klo 13:00 Hair (Juhani-näyttämö)
– klo 13:00 Voitto kotiin (Aino-näyttämö)
– klo 19:00 Näillä palkoilla ei makseta (Juhani-näyttämö)
– klo 19:00 Syntynyt Lahteen (Eero-näyttämö)
Sibeliustalo
– klo 19:00 Jesse Kaukoranta Sibeliustalossa

Teatteri Vanha Juko
– klo 19.00 Maa on syntinen laulu (Ensi-ilta) Syyspäivien osanottajille
varattu kiintiö, varauksen voit tehdä oh3aclahti@gmail.com -kautta.
Designpääkaupunki Lahti
– Muotohuoltamo: Jaana Ahjokankaan valokuvateoksia,
– Chao-Hsien Kuon koruja
Lauantai 17.11.:
Lahdessa avataan joulu lauantaina 17. marraskuuta klo 11:00-12:00, kun pukki
tonttuineen päristää helikopterilla torille. Samalla aloitetaan päivienlaskeminen
Lahden Joulukylän avajaisiin.
Sibeliustalo
- klo 20:00 The 69 eyes, Finlandia-klubi
Lahden Kaupunginteatteri
– klo 13:00 Likasika(Aino-näyttämö)
– klo 13:00 Näillä palkoilla ei makseta (Juhani-näyttämö)
– klo 13:00 Syntynyt Lahteen (Eero-näyttämö)
– klo 19:00 Varasto (Eero-näyttämö)
– klo 19:00 Hair (Juhani-näyttämö)
– klo 19:00 Voitto kotiin (Aino-näyttämö)
Museot: www.lahdenmuseot.fi
Taidemuseo ti-pe klo 10-17, la-su klo 11-17
Historiallinen museo ti-pe klo 10-17, la-su klo 11-17
Hiihtomuseo ti-pe klo 10-17, la-su klo 11-17
Radio- ja tv-museo ti-pe klo 10-17, la-su klo 11-17 (jos remontti valmistunut)
Hennalan museot (sotilaslääketiede (talvi- ja jatkosota) ja musiikkimuseo,
auki sopimuksen mukaan.

