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Hei kaikki Natsa Klubin jäsenet ja ystävät!
Ilmassa alkaa olla kevään tuntua, enkä tarkoita säätä. Elämä on kirkastumassa muista syistä.
Koronaviruksen ikävin vaihe lienee pian ohi. Emme me Natsa-tiimissä olisi enää kauempaa
jaksaneet pidätelläkään.
Voin viimeinkin luvata, että ellei taivas putoa niskaan, Natsan ensimmäinen rock & roll -ilta
toteutuu Bottalla torstaina 17. helmikuuta yhdessä partnerimme Stadin Slangi -yhdistyksen
kanssa. Ohjelmassa on upean bilebändin lisäksi kaikenlaista muuta hauskaa, stadiin liittyvää
ohjelmaa. Siitä voitte lukea pian lisää Natsan ja Slangin sähköisistä kanavista. Voin kuitenkin
jo tässä luvata ainutlaatuisen kokemuksen. Natsa-illassa on nyt harvinainen tilaisuus,
ensimmäistä kertaa kevyen musiikin historiassa, nähdä ja kuulla Stadin Slangin ja Natsa
Klubin ”bamisten”, Harrin ja Raulin rock-duon järisyttävä ensi-iltaesitys!
Torstaina 17. maaliskuuta jorataan edelleen Bottalla. Teema, bändi ja ohjelma ovat vielä
valmistelussa, mutta päivämäärä kannattaa ehdottomasti laittaa muistiin.
Seuraavaksi juhlitaan vesillä. Natsan suurta suosiota saavuttanut legendaottelu ”Elvis vs
Beatles” kamppaillaan lauantaina 23. huhtikuuta Viking XPRS -aluksella reitillä Helsinki–
Tallinna. Tarjolla on joko päiväristeily klo 10.30–19.30, yön ylittävä miniristeily klo 20.30–09.30
tai molemmat, jos kunto kestää. Vuoden 2019 tapaan esiintymässä ovat Raulis Memphis
Band, Tinos ja Kaikuwaara. Tarkempaa tietoa saa täältä: https://www.vikingline.fi/natsa
Kevätkauden päätös on keskiviikkona 18. toukokuuta, sekin Bottalla. Natsan toimintaan on
koronan varjossa valmisteltu kaikenlaisia mukavia uudistuksia. Niistä tiedotamme myöhemmin.
Älkää myöskään unohtako koronakeväänä 2020 avattua ”Virtuaali-Natsaa”, joka suosionsa
vuoksi näyttää jäävän vakituiseksi palveluksi. Sinne on nimittäin tulossa pian uusia
videokoosteita. Pysykää kanavalla!
Osalle joulukuun peruutetun jäsenillan illalliskortin lunastaneista on maksu jo palautettu. Osa
maksaneista ei ole vielä ottanut yhteyttä. Maksu voidaan myös hyödyntää Natsa-illoissa, jolloin
ao. tulija voi kuitata emänniltämme sisäänpääsyn (25 €) sekä 10 € ”shekin” ennakkomaksuksi
tulevia iltoja varten. Tämän vuoden jäsenilta järjestetään syksyllä.
Toivotan Natsa-tiimimme puolesta isolla sydämellä kaikki ystävämme mukaan juhlimaan
maailman avautumista Bottalle nyt helmikuussa sekä myöhempiin iltoihin. Tästä se nyt viimein
lähtee taas rullaamaan: musiikki, tanssi ja ilonpito. Seuratkaa jäsenkirjeitä, nettiä ja
Facebookia. Tulkaa mukaan!
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