HETKI IHMISELLE
– teemailta
Hetki ihmiselle on löytöretki
syvempään ihmisyyteen.

Tommy Hellsten on eräs tunnetuimpia pohjoismaisia
kirjailijoitamme ja luennoitsijoitamme. Esimerkiksi
”Virtahepo olohuoneessa” ja ”Saat sen mistä luovut”
ovat satojen tuhansien rakastamia ja luetuimpia ihmisyyttä käsitteleviä kirjojamme. Niitä on käännetty ja
julkaistu viidessätoista maassa, Kiinaa myöten.
Joel Hallikainen on yksi maamme suosituimpia
pitkän viihdeuran tehneitä laulajiamme ja lauluntekijöitämme. Hänet tunnetaan Kuurankukistaan ja
menestyksekkäästä tv-urastaan.

Elämän kokoisista aiheista kasvaa ihmisenä olemisen
kasvukipuja ja riemuja luotaava konsertillinen ilta.
Hellstenin puheet ja Hallikaisen laulut liittyvät yhteen
ainutlaatuiseksi teemalliseksi kokonaisuudeksi.

Kutsumme Sinut mukaan heittäytymään oman
elämäsi pyörteisiin, yhteiseen iltaamme.
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