SYYSKUU-JOULUKUU 2022

Kauhan varresta, patojen ääreltä
Syksyllä 2015 tuoreena teatterinjohtajana aloitin puheenvuoroni Kuiskoojassa
sanoilla: ”Teatteria ei ole olemassa
ilman kahta asiaa: näyttelijää ja katsojaa
- sinua. Teatteri syntyy näiden kahden
kohtaamisesta”. Tuo lause on yhä voimissaan. Koska siinä on teatterin ydin. Me

ihmiset tarvitsemme toisiamme – ja
teatteri tarvitsee meitä.
Teatteria tehdään rakkaudesta
ihmiseen. Ihmisen elämässä tilanteet ja
tunteet vaihtelevat kuin Suomi-filmissä.
Ilo, suru, pelko, rakkaus, viha…
Teatteriesitystä valmistetaan samaan

tapaan kuin tehtäisiin ruokaa. Annostellaan aineksia pataan, maustetaan,
annetaan muhia rakkaudella ja lopuksi
nostetaan yhteiseen pöytään nautittavaksi. Joskus maku on tuttu, joskus uusi
ja yllättävä. Kaikista mauista ei tarvitse
pitää. Kaikkien tarinoiden kaikkien
ihmisten tekemisiä voi olla vaikea hyväksyä tai ymmärtää. Mutta ainakin itse
yritän. Koska rakastan ihmistä – kaikkine heikkouksineen.
Suomenkielinen kantaesitys ei ole
ollut jokavuotista herkkua Varkauden
Teatterissa. Syyskausi 2022 meillä on ilo
aloittaa sellaisella. Mike Yeamanin
Katoamistemppu eli Melontaa aloittelijoille yhdistelee hienosti ihmiselämän
lankoja nautittavaksi komedialliseksi
keitokseksi. Tervetuloa maistamaan!
Vielä tämän syksyn kauhan varressa
keitoksia hämmentämässä kanssanne.
Kiittäen,
Kari Suhonen, teatterinjohtaja
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Tähtivierailu

SUPER
Aloitamme näytäntökauden isosti!

Kaivatut Klubi-iltamme
ovat täällä taas!

Viemme syksyn ensimmäisen klubiillan teatterisaliin, jotta pystymme
tarjoilemaan teille täyden kattauksen
syksyn tulevasta ohjelmistosta.
Luvassa makupaloja muun muassa
Villit vuodet -musiikkinäytelmästä
ja Katoamistempusta.
Illan juontaa tuttuun tapaan
teatterinjohtaja Kari Suhonen.

Syksyn 2022 klubi-illat ovat rentoja,
vaihtuvin teemoin. Klubeissa esiintyjä
ja yleisö pääsevät samaan tilaan,
lähemmäksi toisiaan kuin tavanomaisessa teatterinäytännössä.
Iltojen kapellimestarina
Sami Ruutiainen.

Tule viettämään iloinen ilta
kanssamme!

SUPERKLUBI pe 2.9. klo 19.
Liput á 5 €.
Kesto n. 1,5 h, sis. väliaika.

KLUBI KESKIVIIKKOISIN
5.10., 2.11. ja 7.12. klo 19.
Tervetuloa nauttimaan
lämmihenkisten iltojen
fiiliksistä mukavassa seurassa!
Liput á 5 €.
Kesto noin 1,5 h

Terapian
tarpeessa
jälleen!

Riemastuttava
musiikkikomedia

ke 28.9.
klo 19

Terapeutti Aila Sydänvalo ja asiakas Kaisa
Ala-Hämärä kohtaavat sattumalta muutaman vuoden jälkeen. Siitä alkaa ilotulitus
naisten vaihdevuosiin, voisilmäpullista saataviin suuorganismeihin, kutsumattomiin
mökkinaapureihin, syvimpiin pelkoihin ja
suurimpiin unelmiin.
Nyt naiset laulavat ja laittavat jalalla
koreasti. Näytelmä on kiertänyt ympäri
Suomea ja saanut huikeat arvostelut niin
yleisöltä kuin kriitikoiltakin.
Käsikirjoitus: Sari Havas
Ohjaus: Samuli Reunanen
Kesto: 1 h 45 min sis. väliaika
Miia Nuutila terapeuttina ja
Pauliina Hukkanen asiakkaana.
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Katariina Lohiniva ja Ville-Veikko Valtanen

Katoamistemppu eli melontaa aloittelijoille

Suomenkielinen

Vauhdikas komedia melkein tavallisesta perheestä
Uudessa brittikomediassa velkaantunut kuusikymppinen perheenisä lavastaa vaimonsa avustuksella oman hukkumiskuolemansa. Henkivakuutusrahojen ja väärennettyjen papereiden avulla pariskunnan on tarkoitus viettää lokoisia
eläkepäiviä aurinkoisessa Kuubassa.
Frank tai Beryl eivät kumpikaan ole varsinaisesti rikollisia neroja, joten tapahtumat lähtevät pian vyörymään
omalla painollaan. Pariskunnan surevat lapset ravaavat asunnossa täysin tietämättöminä vanhempiensa toimista ja
kotona piileskelevästä valekuolleesta isästään. Lisäksi nurkissa pyörii epäilyttävän innokas poliisi, joka ei jostain
syystä halua jättää perhettä rauhaan. Vai paljastaako Benny-koira koko juonen?
Britanniaan ja Kuubaan sijoittuva huijaritarina perustuu löyhästi tositapahtumiin.

Suomennos: Kimmo Hirvenmäki • Ohjaus: Sarianne Tursas • Lavastus: Sami Härkönen
Puvustus: Taina Peltomäki • Tarpeisto: Mirja Ryytty • Valot: Marko Etelärinne • Äänet: Jussi Heiskanen
Kampausten ja maskien suunnittelu: Miia Immonen • Rooleissa: Katariina Lohiniva (vier.), Jukka-Pekka Löhönen,
Pietari Pentikäinen, Saara Saastamoinen ja Ville-Veikko Valtanen.
Arvioitu kesto n. 2 h 15 min sis. väliaika 20 min. • Suomenkielinen kantaesitys Varkauden Teatterissa 17.9.2022
.

VAUHDIKAS farssikomedia!

KANTAESITYS
17.9.2022
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Kuvissa: Jukka-Pekka Löhönen, Pietari Pentikäinen ja Ville Kiljunen. Vexin kuva Lehtikuva.

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

Sykkeessä/Vesa Moilanen 19.9.21

14 LISÄESITYSTÄ!
Tervetuloa viihdyttävälle aikamatkalle, joka alkaa Hämeenlinnan Rinkelinkadulta. Värikkäät vaiheet törmäyttävät Veikko Olavi Salmen Antti Hammarbergiin ja siitä mutkien kautta suomalaisen popmusiikin huipulle. 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 tuotannostaan 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 yhteiskunnallisissa keskusteluissa.
Vexi Salmen sanoitukset heijastivat kansan tuntoja: ne olivat herkkiä, rouheita ja virnuilevia 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. Nimiroolissa vierailee Ville Kiljunen.
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 mm. Ville Kiljunen (vier.), Jussi Immonen, Jukka-Pekka Löhönen, Pietari Pentikäinen,
Tiina Ruutiainen, Markku Ryytty, Saara Saastamoinen ja Ville-Veikko Valtanen.
Bändi: Sami Ruutiainen, Sami Harlin, Anssi Huotari ja Jouko Reijonen/Jukka Kolehmainen.
Ensi-ilta Varkauden Teatterissa 18.9.2021 • Kesto noin 2 h 15 min sis. väliaika
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Lava täynnä
tähtiä!

Tämä kokonaisuus toimi mainiosti
pikkujoulufiiliksen nostattajana.
Nyt on lava täynnä tähtiä. Estradille nousee koko
taitava näyttelijäkaartimme vahvistettuna muutamalla musikaalisella kaverilla omasta henkilökunnastamme. Huikeaa housebändiämme
kipparoi kapellimestari Sami Ruutiainen.
Kesto n. 2 h, sis. väliaika 20 min.
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Väliaikatarjoilun ennakkovaraukset hoitaa
Teatteri-Baari, puh. 044 364 8831.

Vain 12
esitystä!

Teatteri goes
50´s & 60`s.
Kuvissa Sami Ruutiainen ja Tiina Ruutiainen

Sukat pyörii
jaloissa
teatterisalissa!

Teatterikaveri ei enää yksin teatteriin
Kuusi varkautelaista teatterinystävää haluaa jakaa teatterielämyksen 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.

ILO
JAETTU
SINON KAK N
NE
KERTAI
ILO!

Hyvä tietää...
KAUSIKORTTI maksaa 59 €. Näet kolme eri näytelmää valintasi
mukaan teatterin omissa näytöksissä. Kausikortti on henkilökohtainen 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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Muutokset mahdollisia.

Syksy 2022 Varkauden Teatterissa
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Syyskuu

pe
pe
la
pe
la
ke
pe

2.9.
16.9.
17.9.
23.9.
24.9.
28.9.
30.9.

klo 19
klo 19
klo 18
klo 19
klo 13
klo 19
klo 19

SuperKlubi
Katoamistemppu
Katoamistemppu
Katoamistemppu
Katoamistemppu
Terapian tarpeessa jälleen
Katoamistemppu

Lokakuu
ENNAKKO
ENSI-ILTA
S-ETU
S-ETU

la 1.10.
la 1.10.
ke 5.10.
pe 7.10.
pe 7.10.
la 8.10.
pe 14.10.
la 15.10.
la 15.10.
pe 21.10.
pe 21.10.
la 22.10.
la 22.10.
ke 26.10.
pe 28.10.
pe 28.10.
la 29.10.
la 29.10.

klo 13
klo 18
klo 19
klo 14
klo 19
klo 13
klo 19
klo 13
klo 18
klo 14
klo 19
klo 13
klo 18
klo 12
klo 14
klo 19
klo 13
klo 18

Katoamistemppu
Katoamistemppu
Klubi
Katoamistemppu
Katoamistemppu
Katoamistemppu
Villit vuodet
Villit vuodet
Katoamistemppu
Katoamistemppu
Villit vuodet
Villit vuodet
Katoamistemppu
Katoamistemppu
Katoamistemppu
Villit vuodet
Villit vuodet
Villit vuodet

PN
S-ETU
S-ETU
S-ETU

PN

PN
PN

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

Smartum, Edenred, Eazybreak ja
Epassi ovat meille OK!

Seuraa Varkauden teatteria somessa!

SAAT AJANKOHTAISTA TIETOA TEATTERISTA, LISÄNÄYTÖKSISTÄ, TARJOUKSISTA...

Marraskuu
ke 2.11.
pe 4.11.
ke 9.11.
pe 11.11.
pe 11.11.
la 12.11.
la 12.11.
ke 16.11.
pe 18.11.
pe 18.11.
la 19.11.
la 19.11.
ke 23.11.
pe 25.11.
pe 25.11.
la 26.11.
la 26.11.

klo 19
klo 19
klo 12
klo 14
klo 19
klo 13
klo 18
klo 12
klo 14
klo 19
klo 13
klo 18
klo 12
klo 14
klo 19
klo 13
klo 18

Klubi
Rokkia ja rautalankaa 2.0
Rokkia ja rautalankaa 2.0
Rokkia ja rautalankaa 2.0
Rokkia ja rautalankaa 2.0
Villit vuodet
Villit vuodet
Katoamistemppu		
Katoamistemppu		
Rokkia ja rautalankaa 2.0
Villit vuodet
Rokkia ja rautalankaa 2.0
Katoamistemppu		
Katoamistemppu		
Rokkia ja rautalankaa 2.0
Rokkia ja rautalankaa 2.0
Villit vuodet

Huomaathan
äytösajat:
lauantaiden n
o 13
päivänäytös kl
o 18!
ja iltanäytös kl

Joulukuu

ENSI-ILTA
PN
PN
S-ETU

PN
PN
S-ETU

pe 2.12. klo 14
pe 2.12. klo 19
la 3.12. klo 13
la 3.12. klo 18
ke 7.12. klo 19
pe 9.12. klo 14
pe 9.12. klo 19
la 10.12. klo 13
la 10.12. klo 18
pe16.12. klo 19
la 17.12. klo 13
la 31.12. klo 13

Katoamistemppu
Rokkia ja rautalankaa 2.0
Villit vuodet
Katoamistemppu
Klubi
Rokkia ja rautalankaa 2.0
Katoamistemppu
Villit vuodet
Rokkia ja rautalankaa 2.0
Rokkia ja rautalankaa 2.0
Villit vuodet
Katoamistemppu

PN

PN

S-ETU
VIIM., S-ETU
S-ETU

PN
PN

HUOM!
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Lipunmyynti & varaukset
VARKAUDEN TEATTERIN LIPPUMYYMÄLÄ

LIPPUJEN HINNAT

Laivalinnankatu 29, 78200 Varkaus. Puh. 044 364 8830
Tekstiviestit ja WhatApp-viestit puh. 044 364 8829
S-posti myynti@varkaudenteatteri.fi.
Lippumyymälä avoinna teatteritalolla:
• 3.8.-31.8. ti-to klo 11-14 ja 15-17.
• 1.-10.9. ti-to klo 11-14 ja 15-17
Lisäksi puhelimitse tai sähköpostilla:
pe klo 11-14 ja 15-19, la 11-14 ja 15-18.
Ovimyynti avautuu 1 h ennen näytösten alkua.
• 13.9. alkaen lippumyymälä avoinna teatteritalolla
ti-to klo 11-14 ja 15-17, pe klo 11-14 ja 15-19,
la 11-14 ja 15-18.
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

TOIMITUSKULUINEEN

1

2

Villit vuodet
Katoamistemppu
Rokkia ja rautalankaa
Klubi
Tähtivierailu

37 €
25 €
25 €
5€
29 €

35 €
23 €
23 €
5€
27 €

RYHMÄALENNUKSET
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[ HUOM! Säästät, kun valitset nettilipun! ]

• Pienryhmävaraus 5-19 henkeä 1 € alennus normaalilipusta.
Kun ryhmän koko on 20-49 henkeä, 1,5 € alennus normaalilipusta.
Kun ryhmän koko on vähintään 50 henkeä, 2 € alennus normaalilipusta. Lapset, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset luetaan ryhmän
vahvuuteen, mutta alennus myönnetään vain normaalilipusta.

3

4

E

PN

34 €
34 €
22 €		
13 €
22 € 		
22 €			22 €		
5€
27 €

1 = Normaalilippu, 2 = Eläkeläiset, 3 = Lapset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät
4 = Lastennäytösten ryhmähinta, E =Ennakkonäytös
PN = Arkipäivän päivänäytös, edullisempi hinta.
Lippujen hinnat sisältävät 3 € palvelumaksun.

Ryhmänjohtajan ja linja-autonkuljettajan paikka on ilmainen, mutta niitä ei lueta ryhmän
vahvuuteen. Lapsiryhmälippuhinnat tulevat voimaan alkaen kymmenestä maksavasta.
Ryhmänjohtajalle ja linja-autonkuljettajalle vapaaliput. Ryhmähintoja ei sovelleta
teatteripaketteihin eikä näytöksiin, 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.

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 lippukaupoista. Toimituskulut 1 - 4 €/lippu.
Internet-lipunmyynti Vain lippujen ostot 24 h osoitteesta
www.varkaudenteatteri.fi
Sähköpostilipun ostaminen vaatii toimivan tulostimen.
Peruuttamattomat liput laskutetaan.
EU:n 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.

*) Muutokset mahdollisia viranomaismääräykset huomioiden.

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.
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LIPUN OSTO JA ASIAKASPALVELU
• Kysymme yhteystietosi.
Sitoudumme tartuntaketjujen jäljittämisessä
viranomaisohjeisiin ja noudatamme
henkilötietolakia.
• Saavuthan teatteriin vain, jos olet terve.
• Seuraamme THL:n suosituksia
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.
Tupakointialue on siirretty kauemmas ulkoovesta. Narikasta saa tarvittaessa lainaksi
Varkauden Teatterin sateenvarjon
– palautus välittömästi
käytön jälkeen.
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HUOM!

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 sattuessa. Useimmiten syynä on äkillinen sairastapaus. Yksityisyyden- ja tietosuojasyistä
johtuen emme kerro yksityiskohtia näytännön perumisen syistä. Lähetämme tekstiviestin perumisesta puhelinnumeronsa antaneille.
Perutun näytännön jo lunastetut liput vaihdetaan toiseen saman esityksen näytäntöön 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 ensembletyöskentelyn tuloksena, jossa jokaisella työryhmän jäsenellä on oma, olennainen osansa.
Henkilöresurssien niin mahdollistaessa saatetaan joskus turvautua ns. paikkaukseen,
jossa estyneen näyttelijän roolin opettelee joku muu.

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

Majoitu mukavasti

teatterimatkallasi
Kylpyläpaketit
alkaen

67€

/hlö/vrk/jaetussa kahden
hengen huoneessa
Sisältäen majoituksen
ja kylpylän vapaan
käytön sekä aamiaisen.
Varauskoodi:
PROTEATTERI
/ www.vesileppis.fi
Ryhmävaraukset:
myynti@vesileppis.fi

MUUMI
JÄÄLUOLA
Vokkolantie 1, 79100 LEPPÄVIRTA
Myyntipalvelu: 029 170 0170
sales@vesileppis.fi

www.vesileppis.fi

JOENSUUN
KAUPUNGINTEATTERIN
syyskauden 2022
ohjelmistossa

LIISA IHMEMAASSA

ohjelmistossa 27.8.-28.10.2022

TATU JA PATU, ELÄMÄ JA TEOT

YLEISÖN PYYNNÖSTÄ
MUSIKAALIKLASSIKKO

vierailu 3.9.2022, 2 esitystä!

mikkelinteatteri.fi

My Fair Lady

SUKLAASYDÄN
vierailu 17.9.2022

KULTAINEN VASIKKA
ensi-ilta 24.9.2022

Lontoossa eletään vuotta 1912, kun nuori
ja päättäväinen Eliza Doolittle ottaa ohjat
ja onnensa omiin käsiinsä…

TÄYDELLINEN LAUANTAI
ohjelmistossa 30.9.-16.12.2022

MAAKUNTAMATKALLA

Miten tarina jatkuu ja kenen rakkaus
saa täyttymyksensä?

vierailu 15.10.2022

TULITIKKUJA LAINAAMASSA
ensi-ilta 12.11.2022

REETTA-KARHUN JOULUSEIKKAILU

TULE TEATTERIRETKELLE
JOENSUUHUN
ja tutustu samalla itäisen
maakuntamme matkailutarjontaan:

ohjelmistossa 7.-17.12.2022 , vain 4 esitystä!

LIPUNMYYNTI
Mikkelin Teatterilla ma-pe 11-17
p. 044 402 1539
liput@mikkelinteatteri.fi

Lippu.fi myyntipisteet
kautta maan

Ryhmävaraukset ma-pe 9-16
(väh. 20 hlöä)
p. 044 402 1538
liput@mikkelinteatteri.fi

KOKO OHJELMISTO NETISSÄ
w w w. s avo n l i n n a n tea tte ri . f i

joensuunteatteri.fi

Ennen näytöstä on mukava virittäytyä tunnelmaan hyvän
ruoan ja juoman parissa, yksin tai seurassa.
Tärkeimmät vuorosanamme:
Oikein hyvää ruokahalua!

TEATTERILIPULLA

-15%

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

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

Teatteri-Baari
palvelee Sinua

Pukuvuokraamo

Asut penkkareihin, polttareihin,
esiintymistilaisuuksiin, naamiaisiin ja vanhojenpäiviin.

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.

Lahjakortti

•

•

Pukuvuokraamo on avoinna vain
ennakkoon sovittuina aikoina.
Vain pankkikorttimaksut.

Tiedustelut:

puh. 044 364 8827
puvusto@varkaudenteatteri.fi
Hinnasto: www.varkaudenteatteri.fi >
Muut palvelut

www.varkaudenteatterikerho.fi

Varkauden Teatterin

LIPPUKASSA

Puh. 044 364 8830

myynti@varkaudenteatteri.fi
Laivalinnankatu 29 | 78200 Varkaus

0600 10 800

lippupalvelu

1,98€ / min. + pvm.

Puh. 0600 10 800 tai 0600 10 200
(1,96 €/min+pvm)
Toimituskulut 1,50-3 €/lippu.

(6,79 €/puhelu+pvm)

