Näytä kuukauslehti selaimessa

Helsingin NMKY:n vuosikertomus 2016

(klikkaa kansikuvaa)

Ota musiikki osaksi elämääsi!
Tervetuloa harrastamaan Helsingin Namikalle syksyllä 2017
Muskareita Katajanokalla
Musiikkiopisto Kaisaniemessä
Sinfoniaorkesteri Kaisaniemessä
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:
Anu Kurkaa, anu.kurkaa@hnmky.fi, puh. 050 3033052

Tervetuloa sinfoniaorkesterin konserttiin 15.5. klo
19!
Sinfoniaorkesterin konsertti juhlasalissa maanantaina 15.5.2017 klo
19.00. Konsertissa kuullaan Weberin Taika-ampujan alkusoitto,
Saint- Saënsin sellokonsertto nro 1, solistina Markus Hallikainen
sekä…

A-pojille palkinto kauden uurastuksesta.
Helsingin NMKY:n A-pojat matkasivat lauantaina Kotkaan
taistelemaan pronssimitaleista. Välierätappio oli jätetty taakse ja
joukkue pääsi harjoittelemaan yhtenäisesti kohti kauden viimeistä ja
samalla suurinta ottelua. Ottelun alussa molemmat joukkueet olivat
todella…

HNMKY:n lento katkaistiin vasta nyt A-tyttöjen
SM -sarjassa
HNMKY:n A -tyttöjen SM -sarjataival tuli päätökseen sunnuntaina.
Jäljellä oli vain kaksi joukkuetta, sillä pelattiin SM -finaaleita.
Finaaleissa Namika kohtasi Helmi Basketin. Helmi Basket on
laadukas joukkue ja joukkue on…

Helsingin NMKY:n kauden 2017 – 2018
valmentajat ja joukkueiden avausinfojen aikataulu
Helsingin NMKY on valinnut päävalmentajat kaudelle 2017-2018.
Päävalmentajien valinnoissa HNMKY luottaa Namikassa jo pitkään
valmentaneisiin valmentajiin. Kaikissa A – C -junioreissa on
päävalmentajana joko HKVT -koulutettu tai HKVT -kurssille…

Summer Kickoff
Toiminnan avulla työelämään –hankkeen kesäkausi käynnistetään
vauhdikkaasti 17.5. Kaisaniemen puistossa Summer kick off –
tapahtuman merkeissä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä
Aseman Lasten ja Yökoriksen kanssa. Tapahtuma on kaikille
osallistujille maksuton! Tervetuloa mukaan!

HNMKY:n A -tytöt SM -finaaliin taistelemaan
Suomen mestaruudesta!
Keskiviikkona Espoossa pelattiin kolmas ja ratkaiseva välieräpeli A tyttöjen SM -sarjassa kotijoukkue Hongan ja Namikan kesken. Helmi
basket oli jo selvittänyt tiensä finaaliin viikonloppuna. Ottelu alkoi
hyvin vähäkorisena ja tiukkaa…

C-tyttöjen ja C-poikien SM-urakka
päätökseen viikonloppuna.
C-tyttöjen molemmat joukkueet pelasivat kuluneena viikonloppuna
SM-turnauksen. Black pelasi omansa kotihallissaan Malmilla ja White
matkusti Tampereelle. Malmille vierailijoiksi saapui Sallan palloseura
ja Hurmio Jyväskylästä. White puolestaan pelasi Tampereen Pyrintöä
ja…

Varaa edullinen kesälomamatka Hotel Arthuriin Helsinkiin 21.6.-29.6.
sekä 2.7.-3.8.2017!
Tule nauttimaan merellisen Helsingin lukuisista nähtävyyksistä ja konserteista
yksin, kaksin tai perheen kanssa ja varaa ajoissa Hotel Arthurin supersuosittu
KesäHesa-paketti, joka on voimassa ajalla 21.6.-29.6. sekä 2.7.-3.8.2017.
Edullinen ennakkovaraajan hinta alkaen 75.00 EUR/basic huone

Paketti sisältää:
* majoituksen 1-2:lle basic huoneessa
* runsaan noutopöytäaamiaisen

* kuohuviinilasillisen erikoishintaan 3.00 EUR
* 3.00 EUR ateriaetukupongin à la carte listan pääruoista
* Alle 12-vuotias lapsi ruokailee veloituksetta aikuisen tilatessa pääruoan à la
carte-listalta
* edut voimassa ravintolan aukioloaikana

Perhehuoneet:
* alle 4-vuotiaat veloituksetta ilman omaa vuodetta
* superior huone alk. 90.00 EUR (2 aikuista + 1 lapsi alle 12 v vuodesohvalla)
* superior huone alk. 95.00 EUR (2 aikuista + 2 lasta alle 12v vuodesohvalla)
Varaukset: huhtikuun loppuun mennessä myyntipalvelustamme puh. 09173441 tai sähköpostitse reception@hotelarthur.fi koodilla JÄSENEDUT
TOUKOKUU
Tarjoushuoneet on tarkoitettu vapaa-ajan majoitukseen – ei muita alennuksia.
Koskee vain uusia varauksia. Maksu paikan päällä. Huoneita rajoitetusti.
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?
Peru uutiskirje

