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Kulttuurista ja taiteesta 
ei kannata säästää
Kulttuuri ja taide auttavat kaikenikäisiä ihmisiä kohti 
parempaa tulevaisuutta. Ne edistävät ihmisten terveyttä, 
hyvinvointia ja oppimista. Kulttuuri ja taide houkuttelevat 
kuntaan nuoria aikuisia, perheitä, korkeasti koulutettuja 
asukkaita, kasvu- ja korkean teknologian yrityksiä. Traditiot 
houkuttelevat juuristaan ylpeitä paluumuuttajia. Kulttuuri 
ja taide luovat myös uutta identiteettiä uusille kuntalaisille. 
 Seutukaupunkien pitovoimaa selvittäneessä kyselyssä 
vastaajien positiivissa mielikuvissa kärkipään kaupunkeja 
yhdistivät hyvät työllistymispalvelut, keskustan vireys ja 
viihtyisyys, kaupungin erottuvuus sekä hyvät kulttuuri- 
ja vapaa-ajan palvelut. Kulttuurilla on siis huomattavasti 
suurempi painoarvo kunnan – myös Varkauden –  
pitovoimalle kuin mikä on sen osuus kunnan menoista. 
Lyhytnäköisillä säästöillä voidaan aiheuttaa kauaskantoisia, 
pysyviä vahinkoja. 
 
Varkauden Teatteri tuo ihmiset yhteen. 
Tarvitsemme yhteisiä kokemuksia vaikeinakin aikoina. 

Kari Suhonen, teatterinjohtaja

Ohjaus & lavastus: Kari Suhonen • Suomennus: Tuomas Timonen

Puvustus: Taina Peltomäki ja Sari Kirjavainen • Tarpeisto: Mirja Ryytty

Kampausten ja maskien suunnittelu: Miia Immonen • Valot: Marko Etelärinne

Äänet: Jussi Heiskanen • Arvioitu kesto noin 2 h 30 min sis. väliaika 

Kuvassa Isa Lindgren-Backman

ti 23.11.
klo 19

Komedia perheestä ja lottokupongista
Parkkisten Senni-mummon muisti on alkanut sassaroida ja hän on muuttanut asumaan tyttären-

sä perheen luokse. Vaikka mummo unohtelee asioita, niin lottonumeronsa hän muistaa. 

Elämä tyttären perheen nurkissa muuttuu kertaheitolla, kun voittorivi vihdoin osuu kohdalle.

 Tosin voittokuponki on hukassa. Aika kuluu ja voiton viimeinen lunastuspäivä lähenee. 

Mummolla vaan ei ole aikomustakaan päästää perheenjäseniä osingoille ennen kuin jokainen 

on ryhdistäytynyt.

 Suomalaiseen rintamamiestaloon sijoittuvassa esityksessä tapahtuvat vyöryvät vastusta-

mattoman vinkeää vauhtia eikä hillityinkään roolihenkilö selviä menosta kuivin jaloin.

 Mutta miten on… Tuoko raha onnea? Ja millainen on sinun elämäsi lottovoitto?

Tähtivierailu

Seela Sella

Ihan Seelana
Ihan Seelana on Seela Sellan elämän ympärille rakennettu 
teatteritapahtuma. Seela Sella ja Kari Paukkunen käyvät yhdessä 
läpi Seelan elämäntarinaa ja työtä. Tarinoinnin lomassa katso-
taan videokatkelmia Leena Tammisen kirjoittamista ja 
Kari Paukkusen ohjaamista Seelan esityksistä ”Seela Sella sei-
saallaan”, ”Ottaa sydämestä, Seela Sella!”, ”Pieni eläin” ja 
”Yhtä matkaa”.  
 Paitsi työstä, puhutaan myös Seelan lapsuudesta, opiske-
lusta ja avioliitosta. Seela esittää neljä hänelle läheistä tekstiä. 
Kaiken kaikkiaan katsojilla on tilaisuus nähdä ja kuulla, miten 
tavallisesta Pispalan tytöstä Seela Virtasesta varttui rakastettu 
näyttelijä ja teatteritaiteen kunniatohtori Seela Sella.

Työryhmä: 
Seela Sella, Are Nikkinen, 
Lari Palander, Kari Paukkunen, 
Leena Tamminen  
Tuotanto: KP-Ideat Oy/ 
Kulttuurikone ja Stoa 
Kesto n. 2 h (sis. väliajan)T

MIKE YEAMAN

”Missä on lottokuponki?”
Ensi-ilta
9.10.2021



4 5K
uv

is
sa

: J
uk

ka
-P

ek
ka

 L
öh

ön
en

, P
ie

ta
ri

 P
en

tik
äi

ne
n 

ja
 V

ill
e 

K
ilj

un
en

. V
ex

in
 k

uv
a 

L
eh

tik
uv

a.

Jokainen laulu on suomi-iskelmän hitti !
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Ensi-ilta
18.9.2021

Tervetuloa viihdyttävälle aikamatkalle, joka alkaa Hämeenlinnan Rinkelinkadulta. Värikkäät vaiheet tör-

mäyttävät Veikko Olavi Salmen Antti Hammarbergiin ja siitä mutkien kautta suomalaisen popmusiikin hui-

pulle. Vexin ominaisuus - hänen poikamainen innostuksensa – pysyi osana häntä läpi koko hänen elämänsä. 

 Salmi oli laajasti sivistynyt mies, jossa oli mukana reilu annos katujätkän rehellisyyttä. Hänen tuotan-

nostaan löytyy yli 3000 levytettyä sanoitusta, liki 20 kirjaa ja lukemattomia kolumneja. Vexi kokosi yli 500 

teosta kattavan taidekokoelman, harrasti filosofiaa ja teologiaa sekä oli aktiivisesti mukana yhteiskunnalli-

sissa keskusteluissa. 

 Vexi Salmen sanoitukset heijastivat kansan tuntoja: ne olivat herkkiä, rouheita ja virnuile-

via ihan kuin maestro itsekin. Hänen kynästään syntyi useita Syksyn sävel -voittoja ja 

Euroviisuedustuksia. Näytelmässämme soivat mm. kappaleet Kaduilla tuulee, Rentun 

ruusu, Katson sineen taivaan, Poing poing poing ja Aamu. 

 Näytelmä on kunnianosoituksemme palkitun sanoittajalegenda ja levyntuottaja 

Vexi Salmen elämäntyölle.

Käsikirjoitus: Heikki Paavilainen & Vexi Salmi • Ohjaus: Pekka Laasonen 

Kapellimestari: Sami Ruutiainen • Koreografia: Noora Puranen 
Lavastus: Jani Jeulonen • Tarpeisto: Mirja Ryytty • Puvustus: Taina Peltomäki

Kampausten ja maskien suunnittelu: Miia Immonen 
Valot: Marko Etelärinne • Äänet: Jussi Heiskanen 

Rooleissa Jussi Immonen, Ville Kiljunen, Isa Lindgren-Backman, Myy Lohi, 

Jukka-Pekka Löhönen, Pietari Pentikäinen, Sami Ruutiainen, Tiina Ruutiainen, 

Markku Ryytty, Saara Saastamoinen ja Ville-Veikko Valtanen.

Arvioitu kesto noin 2 h 15 min sis. väliaika
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Dramatisointi: Tarja Saikkonen • Ohjaus: Janne Kinnunen • Kapellimestari: Sami Ruutiainen • Lavastus: Sami Härkönen 

Puvustus: Sari Kirjavainen • Kesto 2 h 25 min, sis. väliaika 25 minuuttia.  

Rooleissa ja bändissä: Isa Lindgren – Backman, Jussi Immonen, Lassi Jämsä, Myy Lohi, Jukka-Pekka Löhönen, Väinö Makkonen, 

Pietari Pentikäinen, Sami Ruutiainen, Markku Ryytty, Saara Saastamoinen, Kari Suhonen ja Ville-Veikko Valtanen

Ensi-ilta Varkauden Teatterissa 30.1.2021
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HEIKKI TURUNEN

Hojo, hojo! Kaunis kesäinen Pohjois-

Karjala. Pielisen rantaan saapuu 

kummallinen mies, Simpauttaja. 

Hän tituleeraa itseään maailman 

parhaaksi käsillään seisovaksi orjaksi. 

Tämä kylän uusi renki on julmetun kova työmies, mutta 

samalla häikäilemätön omissa pyrkimyksissään. Kun hän 

syksyllä lähtee, ei mikään ole ennallaan. Nauru ja itku 

kävelevät käsi kädessä kohti vääjäämätöntä...

 Sydäntemme maalaismaisemaan on luikerrellut rakenne-

muutos. Nuoret pakenevat kaupunkiin. Maitojunalla kotiin 

palaavat vain alkoholisoituneet poikamiehet… Simpauttaja 

on mehevällä huumorilla höystetty kotimainen menestysteos. 

Syvää draamaa, suuria tunteita, ikimuistoisia repliikkejä - 

jotka osataan ulkoa.
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10 lisäesitystä!

Jack Londonin romaanin pohjalta monologiksi kirjoittanut Atro Kahiluoto.

Ohjaus ja lavastus: Ville-Veikko Valtanen • Puvustus: Taina Peltomäki

Musiikki: Sami Ruutiainen • Kesto 2 tuntia, sis. väliaika 25 min.

Ensi-ilta Varkauden Teatterissa 7.4.2021

Näytelmä on Jack Londonin ikoninen tarina koirasta nimeltä Buck. Sen tapahtumat 

sijoittuvat kultakuumeiseen Yukoniin. Buck on kalifornialainen kotikoira, joka varaste-

taan ja myydään vetokoiraksi. Poikkeuksellisen vahvana yksilönä se selviytyy monien 

vaiheiden jälkeen turvaan kullankaivaja Thortonin hoiviin.

 Tämä monologi sisältää lukemattomia kerroksia. Se asettaa nähtäväksemme epi-

sodeja muun muassa rahan vallasta, rakkauden ikävästä ja luonnon voimista. Monologi 

kysyy: Millaisiin tekoihin nälkä voi ajaa hyvänkin ihmisen? Ja millaiset vaikutukset tällä 

alkusysäyksellä voi olla viattoman luontokappaleen elämään? Meillä kaikilla on kuitenkin 

tarve elää oman näköistä elämää.

 Erämaan kutsu on klassinen kertomus eläimen suhteesta luontoon ja omaan alkupe-

räänsä. Taiteilija Ville-Veikko Valtanen näyttelee tarinan kaikki kymmenkunta roolia ja 

tarjoaa katsojille seikkailuntäyteisen elämyksen.

Monologi - teatteritaiteen kuningaslaji
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 Varkauden Teatterin Simpauttaja-Finnhits tuo meille 

nuoruuden kiihkeän kesän ikimuistoisten sävelten myötä!  

Kapellimestari Sami Ruutiainen on sovittanut näytelmään 

kappaleet Maalaismaisemaa, Maantieltä taloon, Muisto vain 

jää, Wig-Wam-Bam, Kung Fu taistelee, Kappale kauneinta 

Suomea ja Vain elämää.

Kuplille
kehuttu!



Hyvä tietää...
KAUSIKORTTI maksaa 59 €. Näet kolme eri näytelmää valintasi 
mukaan teatterin omissa näytöksissä. Kausikortti on henkilökoh-
tainen ja voimassa yhden näytäntökauden.

VAATTEIDEN SÄILYTYS valvotussa naulakossa 1,50 e/henkilö. 
Arkipäivän lastennäytöksissä lapsilta ei peritä säilytysmaksua. 
Vaatesäilytyksestä vastaa Varkauden Teatterikerho ry.

KÄSIOHJELMAT ovat ilmaisia. Ne ovat ladattavissa näytelmän 
internet-sivulta.

VÄLIAIKAPALVELUT
Varkauden Teatterikerhon hoitama Teatteri-Baari palvelee 
ennen esitystä ja väliajalla. A-oikeudet. Päivystys tiistaista 
torstaihin klo 11.00-14.00. Puh. 044 364 8831.

TILAUSNÄYTÖS
Kun haluatte järjestää tilaisuuden ”oman väen” kesken, 
antaa teatteritalo oivat puitteet tilaisuudellenne. 
Soita markkinointiimme, puh. 044 364 8825 ja kysy lisää.

PALAUTTEET 
Risuja, ruusuja ja muitakin terveisiä voitte jättää aulassa olevaan
palautelaatikkoon tai sähköpostiin info@varkaudenteatteri.fi.
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Teatterikaveri - 
ei enää yksin teatteriin
Kuusi varkautelaista teatterinystävää haluaa jakaa teatterielämyk-
sen juuri sinun kanssasi. Teatterikaveri valitsee näytöksen, johon 
tekee varauksen itselleen ja kymmenelle muulle. 
Hän odottaa sinua oheinen nappi rinnassa teatterin aulassa.

Jos kiinnostuit, kysy lisää lippukassaltamme, 
puh. 044 364 8830. Iloiset asiakaspalvelijamme kertovat sinulle 
mihin näytöksiin Teatterikaverimme ovat varanneet kiintiöt ja saat 
heiltä kaiken muunkin tarvitsemasi lisäinfon.

JAETTU ILO 

ON KAKSIN-

KERTAINEN

ILO! 

8 KUISKOOJA | SYKSY 2021  
Toimitus: Sari Kaurola • Valokuvat: Sari Kaurola • Ulkoasu & taitto: Teija Orava • Painopaikka: Ecoprint • Painosmäärä: 8.000 kpl

Syys-Vekaran
Lastenkonsertti
Vain parasta koko perheelle! Syys-Vekara –festivaali- 
viikolle mittatilaustyönä valmistettu riemullinen ja 
osallistava lastenkonsertti. Lavalla sinua on viihdyttä-
mässä koko loistava näyttelijäkaartimme vahvistettuna 
teatterimme monipuolisella henkilökunnalla -  
kapellimestarimme Sami Ruutiaisen johdolla.

Tule velmuilemaan kanssamme!

Vain yksi esitys la 23.10. klo 13.

Liput á 5 €. 
Kesto n. 1,5 h, sis. väliaika

Aloitamme näytäntökauden isosti! 
Viemme syksyn ainoan klubi-illan teatterisaliin, 
jotta pystymme tarjoilemaan teille täyden 
kattauksen syksyn tulevasta ohjelmistosta. 
 
Luvassa makupaloja mm. 
Villit vuodet - musiikkinäytelmästä ja 
Simpauttaja-Finnhitsistä. Illan juontaa tuttuun 
tapaan teatterinjohtaja Kari Suhonen.
Tule viettämään iloinen ilta kanssamme!

Vain yksi esitys pe 3.9. klo 19.
 
Liput á 5 €. 
Kesto n. 1,5 h, sis. väliaika.

SUPER



10 11

Smartum, Edenred ja Eazybreak

ovat meille OK!Syksy 2021 Varkauden Teatterissa
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HUOM! Huomaathan 

lauantaiden näytös
ajat:

päivänäytös klo 13 

ja iltanäytös klo 18!

 PN = arkipäivän päivänäytös, edullisempi hinta 
 A = arkipäivän iltanäytös, edullisempi hinta
S-ETU = esityksessa on S-ryhmän asiakasomistajan etu 3 €
normaalihintaisesta lipun hinnasta bonuskortilla

Seuraa Varkauden teatteria somessa!
SAAT AJANKOHTAISTA TIETOA TEATTERISTA, LISÄNÄYTÖKSISTÄ, TARJOUKSISTA...

Syyskuu
pe 3.9. klo 19  Superklubi 
la 4.9. klo 13  Erämaan kutsu
to 16.9. klo 14  Villit vuodet 1. ENNAKKO, MYYTY

pe 17.9. klo 14  Villit vuodet 2. ENNAKKO, MYYTY

la 18.9. klo 18  Villit vuodet ENSI-ILTA

pe 24.9. klo 19  Villit vuodet S-ETU

la 25.9. klo 13  Villit vuodet
la 25.9. klo 18  Erämaan kutsu S-ETU

Lokakuu
pe 1.10. klo 19  Villit vuodet S-ETU

la 2.10.  klo 13  Villit vuodet
pe 8.10. klo 19  Onnennumerot ENNAKKO

la 9.10. klo 18  Onnennumerot ENSI-ILTA

pe 15.10. klo 14  Erämaan kutsu PN

pe 15.10. klo 19  Onnennumerot S-ETU

la 16.10. klo 13  Villit vuodet
ke 20.10. klo 12  Simpauttaja-Finnhits PN

pe 22.10. klo 14  Onnennumerot PN

pe 22.10. klo 19  Simpauttaja-Finnhits
la 23.10. klo 13  Lasten konsertti
la 23.10. klo 18  Villit vuodet S-ETU

ke 27.10. klo 12  Onnennumerot PN

pe 29.10. klo 14  Onnennumerot PN

pe 29.10. klo 19  Simpauttaja-Finnhits
la 30.10. klo 13  Simpauttaja-Finnhits
la 30.10. klo 21  Simpauttaja-Finnhits YÖNÄYTÖS

Joulukuu
ke 1.12. klo 12  Onnennumerot PN

pe 3.12. klo 14  Onnennumerot PN

pe 3.12. klo 19  Villit vuodet
la 4.12. klo 13  Villit vuodet
la 4.12. klo 18  Onnennumerot
pe 10.12. klo 14  Erämaan kutsu PN

pe 10.12. klo 19  Villit vuodet
la 11.12. klo 13  Villit vuodet
la 11.12. klo 18  Onnennumerot S-ETU

pe 17.12. klo 14  Villit vuodet S-ETU

Marraskuu
ke 3.11. klo 12  Villit vuodet PN

pe 5.11. klo 14  Villit vuodet PN

pe 5.11. klo 19  Simpauttaja-Finnhits 
ke 10.11. klo 12  Simpauttaja-Finnhits PN

pe 12.11. klo 14  Onnennumerot PN

pe 12.11. klo 19  Simpauttaja-Finnhits S-ETU

la 13.11. klo 13  Simpauttaja-Finnhits
la 13.11. klo 18  Simpauttaja-Finnhits VIIM.

pe 19.11. klo 14  Onnennumerot PN

pe 19.11. klo 19  Villit vuodet S-ETU

la 20.11. klo 13  Villit vuodet
ti 23.11. klo 19  Ihan Seelana TÄHTIVIERAILU

ke 24.11. klo 12  Villit vuodet PN

pe 26.11. klo 14   Villit vuodet PN

pe 26.11. klo 19  Onnennumerot
la 27.11. klo 13  Onnennumerot
la 27.11. klo 18  Villit vuodet S-ETU



12

LIPPUJEN LUNASTUS
Ryhmävaraukset on vahvistettava vähintään kolme viikkoa 
ennen näytöspäivää.
Yksittäisliput Varatut liput tulee lunastaa viimeistään kaksi 
päivää ennen näytöstä ellei toisin sovita.

Poikkeukset Musikaalin ja vierailunäytösten ryhmävaraukset
ovat voimassa neljä viikkoa varauksesta, jonka jälkeen ne on lunas-
tettava. Yksittäisiä lippuja voidaan pitää varattuina yhden viikon. 
Maksettuja lippuja emme vaihda tai lunasta takaisin.

Laskutuslisä á 3 euroa. 

Ticketmaster Lipun voi lunastaa myös kaikista
Ticketmasterin lippu kaupoista. Toimituskulut 1 - 4 €/lippu.
Internet-lipunmyynti Vain lippujen ostot 24 h osoitteesta
www.varkaudenteatteri.fi

Sähköpostilipun ostaminen vaatii toimivan tulostimen. 

Peruuttamattomat liput laskutetaan.

Vammaiskortilla avustaja pääsee avustettavan mukana 
maksutta Varkauden Teatterin omiin näytöksiin.

9-kortilla pääsevät Varkauden 9-luokkalaiset esityspäivinä
5 €/lippu saman päivän näytöksiin. Lauantain lipun voi ostaa tai
varata jo perjantaina. Hinta sisältää toimitusmaksun. Etu vain
teatterin omiin näytöksiin ja lippukassaltamme ostettuna.

Lipunmyynti & varaukset

VARKAUDEN TEATTERIN LIPPUMYYMÄLÄ
Laivalinnankatu 29, 78200 Varkaus. Puh. 044 364 8830
Tekstiviestit ja Whatsup-viestit puh. 044 364 8829.
Lippumyymälä avoinna: 
4.8.-12.9. ti-to klo 11-14 ja 15-17 sekä 
1 tunti ennen näytösten alkua. 
14.9. alkaen ti-to klo 11-14 ja 15-17, pe klo 11-14 ja 15-19, 
la klo 11-14 ja 15-18 sekä1 tunti ennen näytösten alkua.
• Ryhmävaraukset vain teatterin lippumyymälästä.

Ticketmasterin lippukaupat avoinna ma-la klo 8-21,
su klo 10-18, puh. 0600 10 800 (1,96 €/min+pvm)
tai 0600 10 200 (6,79 €/puhelu+pvm) sekä
internet www.ticketmaster.fi
Ticketmasterin toimipisteiden toimituskulut 0,80 - 3 €/lippu

RYHMÄALENNUKSET
• Pienryhmävaraus 5-19 henkeä 1 € alennus normaalilipusta. 
Kun ryhmän koko on 20-49 henkeä, 1,5 € alennus normaalili-
pusta. Kun ryhmän koko on vähintään 50 henkeä, 2 € alennus 
normaalilipusta. Lapset, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 
luetaan ryhmän vahvuuteen, mutta alennus myönnetään vain 
normaalilipusta. Ryhmänjohtajan ja linja-autonkuljettajan paikka 
on ilmainen, mutta niitä ei lueta ryhmän vahvuuteen.
 Lapsiryhmälippuhinnat tulevat voimaan alkaen kymmenestä 
maksavasta. Ryhmänjohtajalle ja linja-autonkuljettajalle vapaa- 
liput.  Ryhmähintoja ei sovelleta teatteripaketteihin eikä näytök-

LIPPUJEN HINNAT
TOIMITUSKULUINEEN 1 2 3 4 E PN A
Villit vuodet 37 € 35 € 34 €   34 €
Onnennumerot 25 € 23 € 22 €  13 € 22 € 
Simpauttaja -Finnhits 25 € 23 € 22 €   22 € 22 €
Erämaan kutsu 20 € 19 € 15 €     
Lasten konsertti 5 € 5 € 5 €  5 €
Superklubi 5 € 5 € 5 €
Ihan Seelana 32 €  32 € 32 €         
        
   1 = Normaalilippu,  2 = Eläkeläiset,  3 = Lapset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät
4 = Lastennäytösten ryhmähinta,  E = Ennakkonäytös
PN = Arkipäivän päivänäytös, edullisempi hinta,  A = Arkipäivän iltanäytös, edullisempi hinta
Lippujen hinnat sisältävät 3 € palvelumaksun. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. On hyvä varmistaa tietojen paikkansapitävyys
ja lipputilanne lähempänä näytöstä vaikka puhelimitse, puh. 044 364 8830.

Force majeure –tapauksissa teatteri vaihtaa liput seuraaviin esityksiin tai maksaa 
rahat takaisin, mutta ei korvaa muuta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.

ESITYKSEN TALTIOINTI ON KIELLETTYÄ. Yleisöä pyydetään sulkemaan matkapuhelimet 
esityksen ajaksi. Juomien, jäätelöiden ja suklaan vieminen teatterisaliin ei ole sallittua. 
Arvostamme, että huomioit kanssakatsojasi käyttämällä tuoksuja kohtuudella.

HUOM!
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siin, joissa lipun hinta on normaalia edullisempi. Alennuksia ei voi yhdistää. Pidätämme 
oikeuden muutoksiin.
On hyvä varmistaa tietojen paikkansapitävyys ja lipputilanne lähempänä näytöstä 
vaikka puhelimitse, puh. 044 364 8830.

Opiskelijan Salamalähtö 
1 tunti ennen näytöksen alkua lippukassalta puhenäytöksiin á 5 € / musikaaleihin á 10 €, 
jos on paikkoja. Ei ennakkovarausoikeutta. Varaudu esittämään opiskelijakortti.

Kunnonsalin kanta-asiakasalennus
3 € normaalihintaisesta lipusta. Etu on henkilökohtainen eikä sitä voi yhdistää 
muihin alennuksiin.

[ HUOM! Säästät, kun valitset nettilipun! ]
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#turvallisestivarkaudenteatterissa

LIPUN OSTO JA ASIAKASPALVELU
• Osta liput netistä
 www.ticketmaster.fi/varkaudenteatteri
• Pyri asioimaan lippumyymälässämme puhelimitse,
 p. 044 364 8830 tai myynti@varkaudenteatteri.fi. 
• Kysymme yhteystietosi. Sitoudumme tartuntaketjujen
 jäljittämisessä viranomaisohjeisiin ja noudatamme
 henkilötietolakia.
• Saavuthan teatteriin vain, jos olet terve. 
• Ryhmävaraukset vain teatterin lippumyymälästä. 

KATSOMOSSA JA LÄMPIÖSSÄ
• Pidetään turvavälit. 
• Ovet katsomoon avataan 15 minuuttia ennen
 näytännön alkua. Katsomot täytetään rivien keskellä
 olevilta paikoilta alkaen (keltaisella merkityt paikat >)
 ja vasta sitten molemmilta reunoilta.
• Katsomo on supistettu 126 paikkaan.
 Älä istu käytöstä poistetulle paikalle.
• Päällysvaatteet voi ottaa saliin.
• Käytäthän hengityssuojainta.
 Tarvittaessa saat meiltä sen ilmaiseksi. 
• Muista erityisen hyvä käsihygienia. 

VÄLIAJALLA JA ESITYKSEN JÄLKEEN
• Väliajalla voit myös jäädä istumaan paikallesi katsomoon.
• Tilaa väliaikatarjoilu Teatteri-Baarista ennakkoon. 
 Puh. 044 364 8831. Päivystys ti-to klo 11-14.
 Turvavälit on huomioitu myös kahviossa.
 Väliajalla jokaiselle löytyy istumapaikka.

Tupakointialue on siirretty kauemmas ulko-ovesta. 
Narikasta saa tarvittaessa lainaksi Varkauden Teatterin 
sateenvarjon – palautus välittömästi käytön jälkeen.

Tarvittaessa
saat meiltä
hengitys-
suojaimen.

*) Oletus syksyn katsomokartasta maaliskuussa 2021. 
 Muutokset mahdollisia viranomaismääräykset huomioiden.

Ryhmävaraukset minimi 25 henkilöä, sis. yhden ruokailun maksutta.

Puh. 017 270 1704 / info@kolmekokkia.fi • Kauppakatu 62, Varkaus

TEATTERI-ILLAN BUFFET
LÄHISEUTUMME RAAKA-AINEISTA

Alkuun
Kylmäsavuhauki tartar L,G

Hiillostettua kylmäsavulohta,
pikkelöityjä kasviksia & tillimajoneesia M,G

Ylikypsää possun niskaa & dijon-sinappimajoneesia M,G
Pehtoorin maalaissalaattia & basilikavinaigretteä M,G

Järvikylän vihersalaattia & Aitomaku-kastiketta L
Ruis- & mallasleipää Jäppilästä M

Kirnuvoita & punajuuri-salvialevitettä L,G

 Pääruokana
Omenalla glaseerattua mallaspossun kylkeä & niskaa L,G

Timjami-suolassa haudutettua Nurkkalan tilan
luomu angus-naudan rintaa & portviinikastiketta M,G
Paahdettuja juureksia Hytösen tilalta Maavedeltä M,G

 Jälkiruokana
Kolmen Kokin pannukakkua & hillottuja marjoja L

Kahvi + Tee

 

Kitchen - Catering

Viinikellarimme valikoima
koostuu eettisesti tuotetuista

biodynaamisista luomuviineistä.
29 €/hlö



KESÄ2021

TENORIT 
LIEMESSÄ

REETTA-KARHUN
JOULUSEIKKAILU
Ensi-ilta 4.9.

EXÄN UUS 
JA VANHA
Ensi-ilta 2.10.

PERINNÖN-
JAKAJAT
Ensi-ilta 27.11.

SYKSY2021

SELLAISTA 
ELÄMÄ ON 
Juha Vainion tarina
Ensi-ilta 23.6.

mikkelinteatteri.fi
Luvassa myös muita huippuesityksiä!

Katso koko ohjelmisto

www.savonlinnanteatteri.fi

S i r k k u  P e l t o l a

Ohjelmistossa jatkavat syksyllä musikaalit:

JUNNU - SYDÄMENI TÄNNE JÄÄ

TIPPUKIVITAPAUS

Ensi-ilta
Marraskuussa!

TULE TEATTERIRETKELLE  
JOENSUUHUN

ja tutustu samalla itäisen 
maakuntamme matkailutarjontaan:

KOKO OHJELMISTO NETISSÄ  
joensuunteatteri.fi

Sopii kaikille rakkautta kaipaaville,  
sitä etsiville, rakastuneille, rakkaudessa

ryvettyneille ja siinä pettyneille  
– esityksen onnelliseen loppuun saakka.

JOENSUUN 
kaupunginteatterin

SYYSKAUDEN 2021 
OHJELMISTOSSA

William Shakespearen 
hupsuttelevan unelmoiva

KESÄYÖN UNELMA



Ahlströminkatu 21, Varkaus
Puh. 050 3485545 | rosso.varkaus@sok.fi | www.rosso.fi

TEATTERILIPULLA

-15%
alennus laskun loppusummasta samana päivänä ruokaillessa. 
Ei koske alkoholijuomia eikä voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Ennen näytöstä on mukava virittäytyä tunnelmaan hyvän
ruoan ja juoman parissa, yksin tai seurassa. 

Tärkeimmät vuorosanamme: 
Oikein hyvää ruokahalua!



0600 10 800             
1,98€ / min. + pvm.

0600 10 800             
1,98€ / min. + pvm.

0600 10 800             
1,98€ / min. + pvm.

0600 10 800             
1,98€ / min. + pvm.

0600 10 800             
1,98€ / min. + pvm.

0600 10 800             
1,98€ / min. + pvm.

lippupalvelu

lippupalvelu

lippupalvelu

lippupalvelu

lippupalvelu

lippupalvelu

www.varkaudenteatterikerho.fi

Puh. 044 364 8830
myynti@varkaudenteatteri.fi

PUKUVUOKRAAMO ON TOISTAISEKSI 
SUJETTU Covid-19-viruksen vuoksi.
Tilanteen normalisoituessa palvelemme 
vain ajanvarauksella tiistaisin ja torstaisin 
klo 14 - 18 ja perjantaisin tilauksesta sopi-
muksen mukaan. Suljettu ensi-iltaviikoilla. 
Vain pankkikorttimaksut.

Suosittelemme väliaikatarjoilujen
tilaamista ennakkoon, puh. 044 364 8831 
Päivystämme ti, ke ja to klo 11.00-14.00
Ravintolassamme on A-oikeudet.

Toimimme myös tilausravintolana.
Kauttamme edulliset ja maukkaat ryhmäruokailut. 
Tilauksesta kotiin kahvi- ja voileipäkakkuja. 

Asut penkkareihin, polttareihin,
esiintymistilaisuuksiin, naamiaisiin ja
vanhojenpäiviin.

Puh. 0600 10 800
(1,96 €/min+pvm)
Toimituskulut 1,50-3 €/lippu.

Varkauden Teatterin

LIPPUKASSA Laivalinnankatu 29  |  78200 Varkaus tai 0600 10 200
(6,79 €/puhelu+pvm) 

Teatteri-Baari
palvelee Sinua


