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Jännitystä ilmassa
Ensi-illan alla ilmassa on sähköä. Vatsassa kipristelee, suuta 
kuivaa - jännittää. Katsomon puolella ei tiedetä, millainen 
esitys on tulossa eikä näyttämön puolella, millaisen
vastaanoton esitys saa.
 Kuluneiden noin kahden vuoden aikana jännitystä on
sattuneesta syystä ollut ilmassa ihan riittävästi. Tuntuu 
jollain lailla huojentavalla sanoa, että kevätkaudella sitä on 
muun ohjelmiston lisäksi luvassa Varkauden Teatterin laval-
lakin. Dekkarien ystävät pääsevät pitkästä aikaa nauttimaan 
herkustaan teatteriesityksen muodossa, kun Agatha Chris-
tien Idän pikajunan arvoitus tulee ensi-iltaan.
 Vanhan sanonnan ”Mikään ei ole niin varmaa kuin 
epävarma” voisi myös muotoilla toisin: ”Mikään ei ole 
niin varmaa kuin muutos”.  Itseäni muutoksessa jännittää 
useampikin asia. Niin on varmaan jokaisella. Ihmisen mieli 
suhtautuu asioihin mielenkiintoisella tavalla. Ja jokainen 
omalla tavallaan. Mitä tulevaisuudessa tapahtuukin, niin 
paluuta vanhaan ei ole. Eivätkä asiat ilman muutosta kehity.

Jääkäämme jännityksellä odottamaan.
 
Kari Suhonen, teatterinjohtaja

Ohjaus: Ville-Veikko Valtanen • Lavastus: Mirja Ryytty ja Ville-Veikko Valtanen • Puvustus: Taina Peltomäki 

Suomennos: Laura Raatikainen • Rooleissa Eeva Aitta, Jussi Immonen, Isa Lindgren-Backman, Myy Lohi, Jukka-Pekka Löhönen, 

Pietari Pentikäinen, Tiina Ruutiainen, Markku Ryytty, Saara Saastamoinen ja Ville-Veikko Valtanen. 

Arvioitu kesto n. 2 tuntia 20 minuutia, sis. väliaika 20 minuuttia.
Murder on the Orient Express©2016 Agatha Christie Limited & Ken Ludwig. All rights reserved. MURDER ON THE ORIEN EXPRESS, AGATHA CHRISTIE 

and POIROT are registered trademarks of Agatha Christie Limited in the UK and elsewhere. All rights reserved 

Agatha Christien menestysdekkarissa Istanbulista Pariisiin jyskyttävä Idän pikajuna juuttuu kinoksiin ja 

aamulla yksi sen matkustajista löytyy murhattuna. Lumi estää ketään lähtemästä junasta, joten murhaajan 

täytyy olla joku läsnäolijoista. Tapausta alkaa selvittää vahatuista viiksistään, kävelykepistään ja harmaista 

aivosoluistaan tunnettu pikkutarkka ja säntillinen mestarisalapoliisi Hercule Poirot (Markku Ryytty), 

joka on sattumalta matkustajana samassa junassa.

 Kaikilla matkustajilla tuntuu olevan jotakin salattavaa, mutta murhahetkellä täysin pitävä 

alibi. Mutkikkaiden johtolankojen viidakossa Poirot joutuu virittämään taitonsa äärimmilleen, 

ennen kuin tavallista visaisempi murhamysteeri ratkeaa. Ratkaisun myötä Poirot kohtaa uransa 

vaikeimman moraalisen kysymyksen. Luvassa on yksi historian taidokkaimmin kirjoitettu 

sekä silmiä hivelevä jännitysnäytelmä, joka pitää otteessaan alusta loppuun asti.

 Agatha Christie (15.9.1890 – 12.1.1976) on kaikkien aikojen myydyin kirjailija 

heti William Shakespearen jälkeen. 

Tähtivierailu

Eikka Happonen

Lauluja
elämän varrelta
70-vuotisjuhlakonsertti, jossa trubaduuri-imitaattori Eikka 
Happonen juhlii kanssasi syntymäpäiviään Varkauden Teatterin 
tunnelmallisella lavalla.
 Teatterilavoilta tuttu, sadoissa tapahtumissa kiertänyt, tu-
hannen tarinan mies esittää Sami Ruutiaisen ja Anssi Huotarin 
säestyksellä rakkaimpia kappaleitaan. 
 Mukavan jutustelun lomassa kuulet musiikkia muun muassa 
Georg Otsilta, Johnny Cashilta, Dean Martinilta – sekä tietysti 
rakastettuja suomalaisia ja slaavilaisia klassikoita.
 Tule nauttimaan muistoista ja musiikista vuosien varrelta!

Kesto 2 h, sis. väliaika 20 minuuttia •  Liput á 25-22 €.

Silmiä hivelevä jännitysnäytelmä!

KUISKOOJA | Kevät 2022  
Toimitus: Sari Kaurola • Valokuvat: Sari Kaurola
Ulkoasu & taitto: Visuaalinen viestintä Orava 
Painopaikka: Ecoprint • Painosmäärä: 10.000 kpl

Ke 23.3. 
klo 19

AGATHA CHRISTIE 

sovittanut Ken Ludwig

Murhamysteerien mestariteos!

IDÄN PIKAJUNAN
ARVOITUS
IDÄN PIKAJUNAN
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Jokainen laulu on suomi-iskelmän hitti !
MU

SIIK
KIN
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KA 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 (vier.), Isa Lindgren-Backman, Myy Lohi, 

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

Markku Ryytty, Saara Saastamoinen ja Ville-Veikko Valtanen.

Ensi-ilta Varkauden Teatterissa 18.9.2021• Kesto noin 2 h 15 min sis. väliaika

”Nautin. Iloitsin. Vakavoiduin. 
Kosketuin. Kyynelehdin.”

Sykkeessä/Vesa Moilanen 19.9.21
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Klassikkosatu sydämen viisaudesta

Ohjaus & lavastus: Kari Suhonen • Suomennus: Tuomas Timonen •  Puvustus: Taina Peltomäki & 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 • Ensi-ilta Varkauden Teatterissa 27.11.2021. 
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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 tapahtumat vyöryvät vastusta-

mattoman vinkeää vauhtia eikä hillityinkään roolihenkilö selviä menosta kuivin jaloin.

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

MIKE YEAMAN

Ohjaus: Ville-Veikko Valtanen • Lavastus: Härkönen-Jeulonen-Valtanen • Puvustus: Taina Peltomäki 

Arvioitu kesto n. 2 h, sis. väliaika 20 minuuttia. • Uusintaensi-ilta 9.3.2022.

Adalmiinan helmi on 

Taina Peltomäen 

30-vuotisjuhlapuvustus.

Prinsessa Adalmiina on tyttö, joka sai syntymälahjakseen yllin kyllin

kaikkea. Ainokaiseen lapseensa täysin hullaantuneet vanhemmat eivät

osaa asettaa tyttärelleen rajoja. Koko hovi ajautuu täysin temperament- 

tisen prinsessan pompoteltavaksi. 

 Kaiken loiston ja yltäkylläisyyden keskellä Adalmiina tuntee itsensä

lohduttoman yksinäiseksi. Hän karkaa kotoa, mutta mitä sitten tapahtuukaan…?

 Tarinan aikana turhamaiseksi teiniksi kasvava prinsessa oppii kantapään kautta, 

että rikkaus ja kauneus ovat toissijaisia nöyrän ja puhtoisen sydämen rinnalla.

 Adalmiinan helmi on viisaasti modernisoitu ja pirskahteleva klassikko.

Sadun taika toteutuu visuaalisella ilotulituksella, joka on nautinto koko perheelle.

Kysy päiväkoti- ja koululaisnäytännöistä lisää lippukassaltamme.



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.

ERIKOISTARJOUS 
Puku- 
vuokraukseen
Lipun ostaneille vain

10 € / asukokonaisuus. 
Varaa aikasi sovitukseen, 
puh. 044 364 8827.

9

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.

Ilta starttaa teatterin aulassa 1950-luvun 
tunnelmissa housebändimme tahdissa. 
Illan ensimmäinen keikka rokataan teatteri-
salissa 1950-luvun meiningeissä.

Väliajan jälkeen housebändimme lämmit-
telee meidät 1960-luvun fiiliksiin, jonka 
jälkeen pääsemme teatterisaliin toiselle 
keikalle. 

Jatkot heilutaan aulassa teeman mukaisen 
levydiscon tahdissa klo 21:20 saakka. 
Liput á 35 €.

JAETTU ILO 

ON KAKSIN-

KERTAINEN

ILO! 

LA 30.4.klo 18 

8
Väliaikatarjoilun ennakkovaraukset hoitaa 

Teatteri-Baari, puh. 044 364 8831.

Sukat pyörii
jaloissa -

aulassa & salissa!

Teatteri goes 
50´s & 60`s.
Saa tanssia!

Vappubileet
teatterilla!
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Maaliskuu
ke 2.3. klo 19 Klubi
pe 4.3. klo 19 Idän pikajunan arvoitus S-ETU

la 5.3. klo 13 Villit vuodet
ke 9.3. klo 10 Adalmiinan helmi UUSINTAENSI-ILTA

pe 11.3. klo 19 Onnennumerot
la 12.3. klo 13 Adalmiinan helmi
la 12.3. klo 18 Idän pikajunan arvoitus
ke 16.3. klo 12 Villit vuodet PN

pe 18.3. klo 14 Villit vuodet PN

pe 18.3. klo 19 Idän pikajunan arvoitus
la 19.3. klo 13 Idän pikajunan arvoitus
la 19.3. klo 18 Onnennumerot S-ETU

ke 23.3. klo 19 Eikka Happonen:
    Lauluja elämän varrelta
pe 25.3. klo 14 Onnennumerot PN

pe 25.3. klo 19 Villit vuodet
la 26.3. klo 13 Adalmiinan helmi
la 26.3. klo 18 Idän pikajunan arvoitus
ke 30.3. klo 12 Onnennumerot PN

Huhtikuu
pe 1.4. klo 14 Idän pikajunan arvoitus PN

pe 1.4. klo 19 Villit vuodet
la 2.4. klo 13 Villit vuodet
la 2.4. klo 18 Onnennumerot
ke 6.4. klo 19 Klubi
pe 8.4. klo 14 Villit vuodet      PN

pe 8.4. klo 19 Idän pikajunan arvoitus
la 9.4. klo 13 Onnennumerot
la 9.4. klo 18  Idän pikajunan arvoitus S-ETU

ke 20.4. klo 12 Idän pikajunan arvoitus PN

pe 22.4. klo 14 Idän pikajunan arvoitus PN

pe 22.4. klo 19 Onnennumerot S-ETU

la 23.4. klo 13 Adalmiinan helmi
la 23.4. klo 18 Villit vuodet S-ETU

la 30.4. klo 18 Rokkia ja rautalankaa 
    –vappubileet
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Smartum, Edenred, Eazybreak ja

Epassi ovat meille OK!Kevät 2022 Varkauden Teatterissa
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HUOM! Huomaathan 

lauantaiden näytös
ajat:

päivänäytös klo 13 

ja iltanäytös klo 18!

 PN = arkipäivän päivänäytös, edullisempi hinta   S-ETU = esityksessä S-ryhmän asiakasomistajan etu 3 € normaalihintaisesta lipun hinnasta bonuskortilla   = tähtivierailu

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

Tammikuu
pe 7.1. klo 19 Villit vuodet S-ETU

la 8.1. klo 13 Villit vuodet S-ETU

pe 14.1. klo 19 Onnennumerot S-ETU

la 15.1. klo 13 Onnennumerot
la 15.1. klo 18 Villit vuodet
pe 21.1. klo 19 Villit vuodet
la 22.1. klo 13 Onnennumerot
la 22.1. klo 18 Onnennumerot
pe 28.1. klo 19 Onnennumerot
la 29.1. klo 13 Villit vuodet

 Helmikuu
pe 4.2. klo 19 Villit vuodet S-ETU

la 5.2. klo 13 Villit vuodet
pe 11.2. klo 14 Onnennumerot PN

pe 11.2. klo 19 Onnennumerot
la 12.2. klo 13 Villit vuodet
pe 18.2. klo 19 Idän pikajunan arvoitus ENNAKKO

la 19.2. klo 18 Idän pikajunan arvoitus ENSI-ILTA

pe 25.2. klo 14 Idän pikajunan arvoitus PN 

pe 25.2. klo 19 Idän pikajunan arvoitus S-ETU

la 26.2. klo 13 Villit vuodet
la 26.2. klo 18 Villit vuodet

Toukokuu
ke 4.5. klo 19 Klubi
pe 6.5. klo 14 Onnennumerot PN

pe 6.5. klo 19 Villit vuodet
la 7.5. klo 13 Adalmiinan helmi  S-ETU 
la 7.5. klo 18 Idän pikajunan arvoitus
ke 11.5. klo 12 Villit vuodet PN

pe 13.5. klo 19 Villit vuodet S-ETU

la 14.5. klo 13 Idän pikajunan arvoitus
pe 20.5. klo 19 Idän pikajunan arvoitus S-ETU

la 21.5. klo 13 Villit vuodet S-ETU

Kuva: Jone Matilainen



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 
lunastettava. 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 WhatApp-viestit puh. 044 364 8829.
Lippumyymälä avoinna: 
ti-to klo 11-14 ja 15-17, pe klo 11-14 ja 15-19, 
la klo 11-14 ja 15-18 sekä 1 tunti ennen näytösten alkua.
• Suositamme, että teette ryhmävaraukset 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 näytöksiin, 
joissa lipun hinta on normaalia edullisempi. 

LIPPUJEN HINNAT
TOIMITUSKULUINEEN 1 2 3 4 E PN 
Villit vuodet 37 € 35 € 34 €                34 €
Onnennumerot 25 € 23 € 22 €                22 €  
Idän pikajunan arvoitus 25 € 23 € 22 €  13 € 22 € 
Rokkia ja rautalankaa 35 € 35 € 35 €  35 €
Adalmiinan helmi 15 € 13 € 12 € 11 €  
Klubi 5 € 5 € 5 €
Tähtivierailu 25 € 23 € 22 €          
        
   1 = Normaalilippu,  2 = Eläkeläiset,  3 = Lapset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät
4 = Lastennäytösten ryhmähinta,  E = Ennakkonäytös
PN = Arkipäivän päivänäytös, edullisempi hinta. 
Lippujen hinnat sisältävät 3 € palvelumaksun. 

13

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! ]

VÄLIAJALLA JA ESITYKSEN JÄLKEEN
• Suositamme vahvasti tilaamaan väliaikatarjoilun Teatteri-Baarista ennakkoon. 
 Näin vältät turhan jonotuksen ja pystyt pitämään terveysturvalliset
 välit kanssakatsojiin.
 Teatteri-Baari,  puh. 044 364 8831. Päivystys ti-to klo 11-14.

*) Muutokset mahdollisia viranomaismääräykset huomioiden.
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#turvallisestivarkaudenteatterissa

LIPUN OSTO JA ASIAKASPALVELU
• Kysymme yhteystietosi.
 Sitoudumme tartuntaketjujen jäljittämisessä
 viranomaisohjeisiin ja noudatamme
 henkilötietolakia.
• Saavuthan teatteriin vain, jos olet terve.  

KATSOMOSSA JA LÄMPIÖSSÄ
• Pidetään turvavälit. 
• Käytäthän hengityssuojainta.
 Tarvittaessa saat meiltä sen ilmaiseksi. 
• Muista erityisen hyvä käsihygienia. 

THL:n kansallisen maskisuosituksen mukaisesti suo-
sittelemme vahvasti kasvosuojaimen käyttöä teatterin 
tiloissa kaikilta yli 12-vuotiailta katsojiltamme, 
joiden terveydentila sallii maskinkäytön. 
Tarvittaessa saat meiltä maskin ilmaiseksi.
Muista erityisen hyvä käsihygienia.

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

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

Perumiskäytännöt
Näytäntö, johon olin tulossa, on peruttu. Miksi? 
Miten toimin peruutuksen sattuessa?
Varkauden Teatterin näytäntö perutaan vain ylivoimaisen Force majeure -esteen sat-
tuessa. Useimmiten syynä on äkillinen sairastapaus. Yksityisyyden- ja tietosuojasyistä 
johtuen emme kerro yksityiskohtia näytännön perumisen syistä. Lähetämme teksti-
viestin perumisesta puhelinnumeronsa antaneille.
 Perutun näytännön jo lunastetut liput vaihdetaan toiseen saman esityksen näytän-
töön tai rahat maksetaan takaisin Varkauden Teatterin lippumyymälässä. 
Ticketmasterin kanavista ostetuista lipuista ei palauteta palvelumaksua. Liput on 
vaihdettava uusiin kuukauden kuluessa perutusta näytännöstä. Vältät puhelinruuhkat, 
kun soitat lippumyymälään vasta muutaman päivän kuluttua. Teatteri ei korvaa muuta 
asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.
 Eikö teillä ole varamiehitystä? Varkauden Teatterissa ei ole kaksoismiehityksiä. 
Esitykset syntyvät tiiviin ensemble-työskentelyn tuloksena, jossa jokaisella työryhmän 
jäsenellä on oma, olennainen osansa. Henkilöresurssien niin mahdollistaessa saatetaan 
joskus turvautua ns. paikkaukseen, jossa estyneen näyttelijän roolin opettelee joku muu.

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!

KYLPYLÄ–HOTELLI  •  RAVINTOLAT   •  JÄÄHALLI  •   MONITOIMIAREENA  KEILAHALLI  
 •  URHEILUALUE  •  HYVINVOINTIPALVELUT  -  KAIKKI YHDESSÄ PAIKASSA!

Majoitu mukavastiMajoitu mukavasti
     teatterimatkallasi     teatterimatkallasi

67€
/hlö/vrk/jaetussa kahden  

hengen huoneessa

Kylpyläpaketit 
alkaen

Vokkolantie 1, 79100 LEPPÄVIRTA 
Myyntipalvelu: 029 170 0170

 sales@vesileppis.fi 
 www.vesileppis.fi

Sisältäen majoituksen  
ja kylpylän vapaan  

käytön sekä aamiaisen.
Varauskoodi:  
PROTEATTERI  

/ www.vesileppis.fi

Ryhmävaraukset: 
myynti@vesileppis.fi

MUUMI  
JÄÄLUOLA

Klubit palaavat tauolta 
uusin ideoin

Kevään 2022 klubi-illat ovat rentoja, kokeilevia 
pienoisesityksiä vaihtuvin teemoin.

Kunkin klubin ohjelmasta vastaa eri henkilö, joka teksti-
ja musiikkivalinnoillaan tekee illasta omannäköisensä.
Klubeissa esiintyjä ja yleisö pääsevät samaan tilaan,
lähemmäksi toisiaan kuin tavanomaisessa teatteri-
näytännössä. Iltojen kapellimestarina Sami Ruutiainen.

    KLUBI KESKIVIIKKOISIN 2.3., 6.4. ja 4.5. klo 19.

Tervetuloa nauttimaan lämminhenkisten iltojen 
fiiliksistä mukavassa seurassa!

Sisäänpääsymaksu á 5 €. 
Kesto noin 1,5 h



www.savonl innanteatter i . f i

Monkswellin kartanon 
persoonallisilla asukkailla on  

omat salaisuutensa.  
Lumi saartaa täyshoitolan,  

ehkä murhaajakin on jo siellä?

AGATHA CHRISTIEN  
MURHAMYSTEERI

JOENSUUN 
kaupunginteatterin

KEVÄTKAUDEN 2022 
OHJELMISTOSSA

HHIIRENLOUKKUIIRENLOUKKUHIIRENLOUKKU

TULE TEATTERIRETKELLE  
JOENSUUHUN

ja tutustu samalla itäisen 
maakuntamme matkailutarjontaan:

KOKO OHJELMISTO NETISSÄ  
joensuunteatteri.fi



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 avoinna vain
 ennakkoon sovittuina aikoina.
• 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, naamiai-
siin 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 Pukuvuokraamo

Lahjakortti
Tiedustelut:
puh. 044 364 8827
puvusto@varkaudenteatteri.fi

Hinnasto: www.varkaudenteatteri.fi >
Muut palvelut


