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3KUISKOOJA | Kevät 2023 
Toimitus: Sari Kaurola • Valokuvat: Sari Kaurola • Ulkoasu & taitto: Visuaalinen viestintä Orava • Painopaikka: KTMP Group • Painosmäärä: 10.000 kpl

Liikkuvaan junaan
Ensikosketukseni Varkauden Teatteriin 
sain katsojana jo viime vuosituhannen 
puolella. Mieleeni jäi kokonaisvaltainen 
lämminhenkisyys, joka imaisi puoleensa 
heti sisään astuessani. Sellaiseen en ollut 
törmännyt käydessäni isompien kaupunki-
en jotakuinkin avarissa teatteritaloissa.  

Klubi-iltamme ovat täällä taas! 

Kevään 2023 klubi-illat ovat rentoja ja ne toteute-
taan vaihtuvin teemoin. Klubeissa esiintyjä ja yleisö 
pääsevät samaan tilaan, lähemmäksi toisiaan kuin 
tavanomaisessa teatterinäytännössä.

Iltojen kapellimestarina Sami Ruutiainen.

KLUBI KESKIVIIKKOISIN 
1.2., 12.4. ja 3.5. klo 19.

Tervetuloa nauttimaan 
lämmihenkisten iltojen 
fiiliksistä mukavassa
seurassa!

Liput á 5 €. 
Kesto noin 1,5 h

 Nyt uutena teatterinjohtajana aloitelles-
sani olen palautellut mieleeni noita taan-
noisia muistikuviani. Se ei itse asiassa ole 
ollut lainkaan hankalaa. Aloitin nimittäin 
uuden tutustumiseni jo syyskauden ava-
jaisissa SuperKlubilla. Lämminhenkinen 
yhteenkuuluvuuden tunne vyöryi esiin jo 
bändin soittaessa ensitahtejaan. Paikalle 
saapunut yleisö löi tahtia alusta asti. Tuli 
tunne, että tänne haluan kuulua, tähän 
haluan rakastua. Varkauden Teatteriin.
 Teatterit rakentavat ohjelmistojaan pit-
käjänteisesti. On katsottava tulevaisuuteen, 
mutta samalla on oltava kiinni hetkessä 
ja reagoitava muutoksiin, nopeastikin. 
(Koronavuodet opettivat tältä osin paljon.) 
Teatterijuna kuitenkin kulkee eteenpäin, 
kun eri tehtävissä on pätevät ammattilai-
set. Siinä mielessä on helppo ollut hypätä 
kyytiin. Kevätkauden suunnitelmat ovat 
pitkälti olleet jo olemassa, kun oma vahti- 
vuoroni on alkanut. Tyytyväisenä niistä 

olen voinut alkaa jo suunnitella seuraavia 
näytäntökausia.
 Vuonna 2023 on Varkauden Teatteri 
juhlistaa 110-vuotista historiaansa. Juhla- 
vuoden kevätkauden aloittaa modernin 
draaman klassikko, Tennessee Williamsin 
Lasinen eläintarha. Mieluusti kertoisin 
tämän hienon näytelmän olevan oma va-
lintani, mutta en ota siitä kunniaa. 
Teatterin pitkää historiaa juhlistetaan 
revyyllä, (jonka nimi on tätä kirjoittaessani 
vielä avoin). Sen parissa on lupa odottaa 
monia riemullisia hetkiä, mennyttä ja tule-
vaa ihmetellessä. Kevätkaudella jatkaa oh-
jelmistomme komediana alkava ja lopulta 
farssiksi äityvä, hulvaton Katoamistemppu.

Näillä sanoin: Tervetuloa yhteiseen
juhlavuoteemme!

Juha Vuorinen
teatterinjohtaja  

Vekara-klubi 
keskiviikkona 8.3. 

klo 10.
Kesto n. 50 min., 

ei väliaikaa.

Tähtivierailu

Helsinkiläisnäyttelijä Pinja Hahtolan käsikirjoittama hulvattoman 
hauska ja oivaltava monologinäytelmä. 
 Kansallisrunoilijan asemaan noussut ja Suomen kenties rakastetuin 
runoilija oli riimittelyjensä lisäksi tunnettu boheemista ja kosteasta 
elämäntyylistään sekä lukuisista ihastuksenkohteistaan. Näistä 
L. Onerva ja Aino Kallas ovat eittämättä tunnetuimmat muusat, 
mutta esitykseen mahtuu mukaan myös koko liuta vihittyjä vaimoja 
sekä monia muita tuttuja nimiä. Oman mausteensa soppaan heittävät 
niin #MeToo:n voimaannuttama Antiikin muusa kuin natsi-Saksaa 
ihannoiva kulttuurimatami Maila Talvio.

to 27.4. 
klo 19Eino leinon eksät

- Enemmän ja vähemmän muusina

Käsikirjoitus: Pinja Hahtola 
Ohjaus: Seppo Honkonen 
Äänimaailma: Marko Pakarinen
Näyttämöllä: Pinja Hahtola 
Visuaalinen ilme ja sovitus: työryhmä 
Päähineet: Heidi Tsokkinen /Hatlantis
Kesto 1 h 10 min, ei väliaikaa

 ”Nautin jokaisesta sanasta, eleestä ja hetkestä. Aplodeista ei ollut 
tulla loppua, kaikki ymmärsivät nähneensä jotain ainulaatuisen 
upeaa.” ***** Matti Kuusela/Aamulehti 7.8.2019
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Isättömässä Wingfieldin perheessä pyritään selviytymään seuraavasta vuokrasta ja saavuttamaan vaatimattomien 

opintojen tai sivutöiden avulla edes astetta parempi taloudellinen asema. Kun ajat ovat kovat, olisi keskityttävä 

olennaiseen ja lopetettava haaveilu mahdottomasta. 

 Nuoruutensa loistonpäivistä voimansa ammentava Amanda-äiti ei kuitenkaan saa kahta, omissa unelmissaan 

sitkeästi elävää aikuista lastaan, sitoutumaan arjen selviytymiskamppailuun. Ainoa pelastus yhä kestämättömämpään 

tilanteeseen on löytää lasieläinkokoelmaansa keskittyneelle, hieman liikuntarajoitteiselle Lauralle aviomies. 

Tällöin perhe vapautuisi taakastaan ja sekä äiti että kirjailijan urasta haaveileva Tom olisivat vapaat etsimään omilla 

tahoillaan onnea. Niinpä perhe suuntaa kaikki voimavaransa Tomin työkaverin, samalla varastolla työskentelevän 

Jimin vierailun onnistumiseen. Kun Laura elämänsä ensimmäistä kertaa tanssii maksamattoman sähkölaskun pimen-

tämässä huoneessa yhdessä Jimin kanssa, tuntuvat kaikki elämän rajattomat mahdollisuudet ja ihmeet olevan läsnä. 

Juuri tästä haaveiden ja todellisuuden ikuisesta ristiriidasta tämä aivan erityinen klassikkonäytelmä ammentaa

 ajattoman voimansa.  

Suomennos: Juha Siltanen • Ohjaus: Tuomo Aitta • Lavastus: Jani Jeulonen • Puvustus: Taina Peltomäki

Tarpeisto: Mirja Ryytty • Valot: Marko Etelärinne • Äänet: Jussi Heiskanen 

Kampausten ja maskien suunnittelu: Miia Immonen

 Rooleissa: Katariina Lohiniva (vier.), Pietari Pentikäinen, Saara Saastamoinen ja Ville-Veikko Valtanen. 

Arvioitu kesto n. 2 h 30 min sis. väliaika 20 min. 

TENNESSEE WILLIAMS

Moderni 
klassikko! Ensi-ilta 

21.1.2023
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Kantaesitys 
25.3.2023

Käsikirjoitus & ohjaus: Seppo Honkonen • Kapellimestari: Sami Ruutiainen  

Lavastus: Seppo Honkonen & Mirja Ryytty • Tarpeisto: Mirja Ryytty • Puvustus: Sari Kirjavainen & Mirja Ryytty 

Valot: Marko Etelärinne • Äänet: Jussi Heiskanen • Kampausten & maskien suunnittelu: Miia Immonen 
Rooliloissa niät aenennii Immos Jussin, Jukka-Pekka Löhösen, Pietarj Pentikäisen,  Markku Ryytyn, 

Suara Suastamoesen ja Ville-Veekko Valtasen. Suattaapa siellä lavalla muljakehella muitahhii. 

Tuleppa varsin tarkastammaan, jotta kettee niät bändiläesten lisäksj.  Arvioitu kesto on vielä ihan aaki.

Mistee se on Savonmua tehty?

 – No aenenniii savupirteistä, viäntämisestä, nuijasovasta, kalakukoista, Juicesta, Kekkosesta, 

Cantista ja muista kuuluisista immeisistä, vinosta huumorista ja tietty mualiman navasta.

 Hyväntahtoisesta ja hyvää tekevästä naurusta saavat osansa nykyajan kotkotukset, 

poliittinen päätöksenteko, hullu maailma – ja tietenkin me itse. 

 Tämän karnevalistisen ja musiikintäyteisen kokonaisuuden käsikirjoitus perustuu 

vanhoihin kansakoulun historian kirjoihin, Hikipediaan ja maailman ohuimpaan teokseen; 

Savolaiset suurhenkilöt. 

 Kaistapäisen savolaisen huumorin saloihin pakotettiin käsikirjoittaja-ohjaaja Honkosen lisäksi koko 

Varkauden Teatterin henkilökunta. Hyvä tulj, vaekka vastuuta ee otetakkaan!
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Nyt on ilo irti!

SEPPO HONKONEN
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Vauhdikas komedia melkein tavallisesta perheestä
Uudessa brittikomediassa velkaantunut kuusikymppinen perheenisä lavastaa vaimonsa avustuksella oman hukku-

miskuolemansa. 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 20 min sis. väliaika 20 min. • Suomenkielinen kantaesitys Varkauden Teatterissa 17.9.2022

. 

VAUHDIKAS farssikomedia!
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Smartum, Edenred, Eazybreak ja

Epassi ovat meille OK!Kevät 2023 Varkauden Teatterissa

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...

pe 24.2. klo 19 Lasinen eläintarha
la 25.2. klo 13 Lasinen eläintarha
la 25.2. klo 18 Katoamistemppu
ma 27.2. klo 12 Katoamistemppu PN Maaliskuu
pe 3.3. klo 14 Katoamistemppu PN

pe 3.3. klo 19 Katoamistemppu
la 4.3. klo 13 Lasinen eläintarha
la 4.3. klo 18 Katoamistemppu
ke 8.3. klo 10 Vekara-Klubi
pe 10.3. klo 19 Katoamistemppu S-ETU

la 11.3. klo 13 Lasinen eläintarha S-ETU

la 11.3. klo 18 Katoamistemppu S-ETU

ke 15.3. klo 12 Katoamistemppu PN

pe 17.3. klo 14 Katoamistemppu PN

pe 17.3. klo 19 Lasinen eläintarha
la 18.3. klo 13 Katoamistemppu
la 18.3. klo 18 Katoamistemppu VIIMEINEN ESITYS

pe 24.3. klo 19 Savonmuan piätön historia –revyy ENNAKKO

la 25.3. klo 18 Savonmuan piätön historia –revyy ENSI-ILTA

ke 29.3. klo 12 Lasinen eläintarha PN

pe 31.3. klo 14 Lasinen eläintarha PN

pe 31.3. klo 19 Savonmuan piätön historia –revyy

Huhtikuu
la 1.4. klo 13 Savonmuan piätön historia –revyy
la 1.4. klo 18 Savonmuan piätön historia –revyy S-ETU

ke 12.4. klo 19 Klubi
pe 14.4. klo 19 Savonmuan piätön historia –revyy
la 15.4. klo 13 Savonmuan piätön historia –revyy S-ETU

la 15.4. klo 18 Lasinen eläintarha
ke 19.4. klo 12 Savonmuan piätön historia –revyy PN

pe 21.4. klo 19 Lasinen eläintarha
la 22.4. klo 13  Savonmuan piätön historia –revyy
la 22.4. klo 18 Savonmuan piätön historia –revyy
to 27.4. klo 19 Eino Leinon eksät 
pe 28.4. klo 19 Savonmuan piätön historia –revyy
la 29.4. klo 13 Savonmuan piätön historia –revyy
la 29.4. klo 18 Lasinen eläintarha S-ETU
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. Tammikuu
la 14.1. klo 13 Katoamistemppu S-ETU 

pe 20.1. klo 19 Lasinen eläintarha ENNAKKO

la 21.1. klo 18 Lasinen eläintarha ENSI-ILTA

pe 27.1. klo 19 Katoamistemppu S-ETU

la 28.1. klo 13 Lasinen eläintarha S-ETU

la 28.1. klo 18 Katoamistemppu

Helmikuu
ke 1.2. klo 19 Klubi
pe 3.2. klo 14 Lasinen eläintarha PN

pe 3.2. klo 19 Katoamistemppu
la 4.2. klo 13 Katoamistemppu
la 4.2. klo 18 Lasinen eläintarha
pe 10.2. klo 14 Katoamistemppu PN

pe 10.2. klo 19 Lasinen eläintarha
la 11.2. klo 13 Lasinen eläintarha S-ETU

la 11.2. klo 18 Katoamistemppu S-ETU

ke 15.2. klo 12 Lasinen eläintarha PN

pe 17.2. klo 14 Lasinen eläintarha PN

pe 17.2. klo 19 Katoamistemppu
la 18.2. klo 13 Katoamistemppu
la 18.2. klo 18 Katoamistemppu
pe 24.2. klo 14  Katoamistemppu PN

Toukokuu
ke 3.5. klo 19 Klubi
pe 5.5. klo 19 Savonmuan piätön historia –revyy
la 6.5. klo 13 Lasinen eläintarha
la 6.5. klo 18 Savonmuan piätön historia –revyy
ke 10.5. klo 12 Savonmuan piätön historia –revyy PN

pe 12.5. klo 19 Savonmuan piätön historia –revyy
la 13.5. klo 13 Savonmuan piätön historia –revyy
la 13.5. klo 18 Lasinen eläintarha VIIMEINEN ESITYS

pe 19.5. klo 19 Savonmuan piätön historia –revyy S-ETU

la 20.5. klo 13 Savonmuan piätön historia –revyy S-ETU
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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.

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.

Lipunmyynti & varaukset

VARKAUDEN TEATTERIN LIPPUMYYMÄLÄ
Laivalinnankatu 29, 78200 Varkaus. Puh. 044 364 8830
Tekstiviestit ja WhatApp-viestit puh. 044 364 8829
S-posti myynti@varkaudenteatteri.fi.
Lippumyymälä avoinna teatteritalolla:
• ti-to klo 11-14 ja 15-17, pe klo 11-14 ja 15-19, 
 la 11-14 ja 15-18
Ovimyynti avautuu 1 h 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 normaalilipusta. 
Kun ryhmän koko on vähintään 50 henkeä, 2 € alennus normaali-
lipusta. Lapset, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset luetaan ryhmän 
vahvuuteen, mutta alennus myönnetään vain normaalilipusta. 
Ryhmänjohtajan ja linja-autonkuljettajan paikka on ilmainen, mut-
ta niitä ei lueta ryhmän vahvuuteen. Lapsiryhmälippuhinnat tulevat 
voimaan alkaen kymmenestä maksavasta. Ryhmänjohtajalle ja 

LIPPUJEN HINNAT
TOIMITUSKULUINEEN 1 2 3 4 E PN 
Savonmuan piätön historia 32 € 30 € 29 €  16 € 29 €
Katoamistemppu 25 € 23 € 22 €   22 € 
Lasinen eläintarha 25 € 23 € 22 €  13 € 22 € 
Klubit 5 € 5 € 5 €
Eino Leinon eksät 20 € 20 € 20 €          
        
   
1 =  Normaalilippu,  2 = Eläkeläiset,  3 =  Lapset, opiskelijat, asevelvolliset, työttömät
4 =  Lastennäytösten ryhmähinta,  E = Ennakkonäytös
PN = Arkipäivän päivänäytös, edullisempi hinta. 
Lippujen hinnat sisältävät 3 € palvelumaksun. 

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.

Ole.Fitin asiakkaana saat 3 € alennuksen normaalihintaisesta lipusta teatterin 
omaan esitykseen siruavainta näyttämällä. 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.
 Teatteri-Baari,  puh. 044 364 8831. Päivystys ti-to klo 11-14.
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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 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.

HUOM! 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 2 € /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 teatteri- 
elämyksen 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! 



www.mikkelinteatteri.fi

Jäätävän kylmä ja hehkuvan kuuma
seksin, vallan ja manipuloinnin piirileikki, jonka 

viileän älyllisyyden ja hienostuneisuuden alla 
liekehtii kiihkeä, tuhoava intohimo.

JOENSUUN 
KAUPUNGINTEATTERIN

kevätkauden 2023 
ohjelmistossa

VAARALLISIA 
SUHTEITA

Tutustu samalla itäisen 
maakuntamme 

matkailutarjontaan:

KOKO OHJELMISTO NETISSÄ  
joensuunteatteri.fi

www.visitkarelia.fi

TULE  
TEATTERI-
RETKELLE 

JOENSUUHUN

K  
S P H
-R  
L   

Hinta sisältää menun ja teatterilipun.
Ryhmävarauksissa vähintään 20 henkilöä.
1 henkilö + kuljettaja veloituksetta.

110-vuotiaassa ravintolamiljöössä



Ruokaan

HERKUT KOTIMAISISTA, ENSILUOKKAISISTA RAAKA-AINEISTA, 30 V KOKEMUKSELLA

Teatterimenu

ruokaravintola

 SAVONMUAN PIÄTÖN HISTORIA
 - REVYY 46 €/hlö
 KATOAMISTEMPPU  39 €/hlö
 LASINEN ELÄINTARHA 39 €/hlö 
 TÄHTIVIERAILU  47 €/hlö
 >> Hinta sisältää 
 Teatterilipun & ruokailun

• Raikkaat salaatit ja tuoreet leivät
• Mureaa possunpaistia & kalaa
• Lämpimät peruna- ja kasvislisukkeet
• Kotijuomat
• Kahvi / tee & jälkiruoka

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!

Meillä Hotel Oscarissa majoitut mukavasti ja herkuttelet hiiligrillin antimista
viihtyisässä Oscar’s Bar & Dinner -ravintolassamme. Olemme keskellä kauneinta
Järvi-Suomea kaupungin ytimessä. Sydämellisesti tervetuloa viihtymään!

Tule ja ole kuin kotonasi

TEATTERI & ILLALLINEN
Puhenäytelmät alk. 66 € / hlö
Revyy  alk. 73 € / hlö

Sisältää teatterilipun ja kolmen ruokalajin pöytiin 
tarjotun illallisen tai juhlakauden buffetin.

TEATTERI & RYHMÄBUFFET
Puhenäytelmät alk. 48 € / hlö
Revyy  alk. 55 € / hlö

Paketti sisältää teatterilipun ja ruokailun buffeesta.
(Minimi 25 henkilöä, sisältää yhden ruokailun
maksutta.)

TEATTERI & MAJOITUS
Puhenäytelmät alk. 81 € /hlö/2 hh 
Revyy  alk. 88 € /hlö/2 hh

Paketti sisältää teatterilipun Varkauden
Teatterin esitykseen, majoituksen
jaetussa kahden hengen huoneessa,
hotellin saunan ja kuntoiluhuoneen
käytön sekä runsaan buffet-aamiaisen.
(HUOM! Yli 25 henkilön ryhmissä
majoittuu yksi maksutta)



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


