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Ertekes fot6kat a sivar falakra!
KiallJtasokkal iinnepli 55 eves jubileumat a
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amelyek oldhatnak a (alalt
egyhangUsagat. Az .akci6·
boz" jelentkezo'el varnak-

Emqylke~
pen lIZ nrcblvumhan IAIA1hat6
~kek
dllPtallzlJm. amlhez
• gytIrl6nkonnilnyzat
pAIyiza.
tAn tavaly elnyert tlmogatas·
b61 visAroIllk mea a szru:se.

aes be.endezbt.

Az Idel Jele. ~endoben
I
lot6klub 61r. kel k m1n~1smIcsebb klIrben. mln~1 tobb
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nyl!t ~
- es a b6nap ulols6
napjMg IArhat6 .. a Gy6rI Nem·
ud SzlnhAzban. A helyszin
nem wl_tlen. a teatrummal
lJIYBIlis m_g;illapodbt
kOOitt
• klub, ami remelhetOiea
mlndket lei munlaiiflt segid.
Ennek enelmeben az egyesillel
fot6zislleb~
jut a saj·
t6rot6dsokon.
az in keszijJt
kfpeket a szInhAz felbasmal·
batja nrchivuman8lt feUol~
re, A m~UapodAs
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.,Nagyobb hangsillyt szeret·
nenk fordJtani az ul4np6tlAsra
is. Ezt a c~11 szol8'\lja. hogy
alapozo
foalillk~kat
tartunk, abol a razt·
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egy k sz getenel keSZltett
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