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Konsthemmet Kirpilä och restaurant Bellevue
lördagen 2.12.
Sedan några år tillbaka
har samfundets
medlemmar i december
samlats till en gemensam
måltid.
Traditionsenligt sker
detta också i år på anrika
restaurant Bellevue
lördagen 2.12. Vi börjar
eftermiddagen med ett
besök i konsthemmet
Kirpilä,
som reumaläkaren Juhani Kirpilä (1931-1988) testamenterade åt Suomen
Kulttuurirahasto. Den guidade rundturen börjar klo 13 under ledning av en
sakkunnig guide som berättar om den omfattande konstsamlingen i det stora
vackra Tölö-hemmet. Konstsamlingen omfattar kända finländska konstnärers verk
från 1850-talet till 1980-talet. Den guidade turen kostar för våra medlemmar
5 €/pers. Betalning erläggs kontant vid inträdet. Konsthemmet Kirpilä är beläget
på adress Norra Hesperiagatan 7, 6.vån.
Efter att vi bekantat oss med de finländska konstskatterna förflyttar vi oss till
Skatudden, där vi även detta år får njuta av restaurant Bellevue´s utsökta zakuskabord. Bordet står dukat för oss klo 15.15. Bellevue som grundades år 1917 är
Finlands, Europas och måhända världens äldsta kontinuerligt verkande ryska
restaurang. Närmare info om Zakuska-bordet står att finna elektroniskt på adress:
http://restaurantbellevue.com/
För Helsingfors-Samfundets medlemmar är priset 35 €, som erläggs vid
restaurangbesöket. Adress: Myntgatan 3. Du kan delta i båda evenemangen eller
alternativt bara i någondera. Av utrymmesskäl är anmälan till de båda
evenemangen obligatorisk.
Välkommen med!
VÄND >
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ANMÄLAN
till KIRPILÄ samt RESTAURANT BELLEVUE sker den 28.11. kl 13-15 på telefon
040-2515758 eller per epost: toimisto@helsinkiseura.fi
Anmälningar per epost emottages så länge det finns lediga platser.

Under flere år har Bellevues
läckra zakuska-bord med sina
läckerheter
avnjutits under gemytliga.
.forme

Höstens traditionella föreläsningsserie i
Nationalarkivat väckte livligt intresse. Nytt
åhörarrekord sattes den 8.11, då Martti
Helminen berättade om bombardemangen
av vår huvudstad.

God självständighetsdag och Fridfull Jul
Martti Helminen
ordförande

Katja Tikka
verksamhetsledare
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