TAMMI-TOUKOKUU 2018

Kuvassa Ville-Veikko Valtanen. Kuva Sari Kaurola, tausta Pixabay.

Päivät pitenevät ja mieli kevenee. Kesää kohti ollaan menossa! Mikäs muu
silloin on mielessä kuin loma. Niin pitääkin olla, sillä lomalla akut
latautuvat ja sitten taas jaksaa.
Meillä Varkauden Teatterissa otetaan varaslähtö tuleviin lomiin valmistamalla
jo helmikuun alussa noita tunnelmia virittelevä näytelmä Loma. Tuo hieno
elokuva on säilyttänyt paikkansa suomalaisten sydämissä jo vuosikymmeniä.
Nyt pääset kokemaan tarinan Varkauden Teatterin lavalla.

Ensi-ilta
3.2.2018

Lämminhenkinen komedia meistä ihmisistä!
Eletään vuotta 1976. Penkkiurheilua harrastava, lupsakka, avioerosta toipuva pankkivirkailija Aimo
Niemi päättää lähteä stressilomalle. Tarkoitus on mennä Innsbruckin olympialaisiin kannustamaan
suomalaisia hiihtäjiä. Lentoasemalla jokin menee pieleen ja Aimo joutuukin Rhodokselle matkaa-

Koskettavat ja viihdyttävät tarinat saavat jatkoa huhtikuussa, kun ensi-iltansa
saa iki-ihana Tuhkimo. Monipuolisen ohjelmistomme täydentävät syyskaudelta jatkavat musikaali Nunnia ja konnia sekä veijarikomedia
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi.

vaan koneeseen.
Aimon ja hirtehisen suomalaisen seuramatkajoukkion riemukas yhteisloma alkaa. Perillä tilannetta ei helpota se, että Aimo majoitetaan rouva Niemen tilalle sydänsuruja potevan naistenlehden
toimittajan, Marjukan huonetoveriksi. Aimolla on vain hiihtopipo ja sukset eikä yhtään käypää valuuttaa.

Meille Varkauden Teatterissa on tärkeää, että Sinä jaksat ja voit hyvin.
Aurinkoista ja hyvää mieltä!

LÄMMINHENKINEN KOMEDIA

Valoa kohti!

Pentti Nokkala & Raija Nokkala

Tämä komedia on klassikko. Vaikka Aimo yrittää selviytyä lomastaan parhaansa mukaan, hänen
kyvyttömyytensä kommunikoida sysää hänet toistuvasti tukaliin tilanteisiin. Ripauksellinen roman-

Kari Suhonen
teatterinjohtaja
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Kuva Jone Matilainen

tiikan siementä odottaa kuitenkin lupaa päästä itämään…
Risto Jarvan aurinkoinen kulttielokuva vihdoin teatteriversiona!
Ohjaus: Jouni Rissanen • Lavastus: Jonna Kuittinen • Puvustus: Taina Peltomäki
Arvioitu kesto 2 h 20 min., sis. väliaika 20 minuuttia
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Kuvassa Maija Yrjölä. Kuva Sari Kaurola.

Kansansadun pohjalta käsikirjoittanut Helena Anttonen

Perustuu Jonas Jonassonin menestysromaaniin.

”Ainoa minkä tietää
varmasti on,
että nyt on nyt,

Satuklassikko!

hahmolla sekä tsiljoonalla kilolla taikapölyä!
Olipa kerran tyttö, jota kutsuttiin Tuhkimoksi. Tuo lisänimi tuli hänen alati tuhkaisista vaat-

Allan on varsinainen velikulta, joka on elänyt uskomattoman tapahtumantäyteisen elämän.

teistaan. Tuhkimon elämä meni pyllylleen, kun isä meni uusiin naimisiin. Asuminen uuden

Hän joutuu vastoin tahtoaan vanhainkotiin, vaikka on ikäänsä nähden erittäin hyvässä kunnossa.

äitipuolen ja hänen tyttäriensä kanssa osoittautui kuitenkin vähintäänkin haastavaksi. Nämä

Allanin aika käy pitkäksi ja mies päättää ottaa ritolat. Hän karkaa vanhainkodin ikkunasta juuri

kolme turhamaisuuden perikuvaa kun kohtelivat häntä kuin palvelijaa ja lörpöttelivät päivät

satavuotisjuhliensa alla. Tapahtumasarja imaisee Allanin hullulle ja odottamattomalle mat-

pääksytysten vain itsestään. Tuhkimolla oli ennen ollut ihan oikeakin etunimi, mutta aikaa myö-

kalle, jossa hänen liepeissään pyörii rikolliskopla, murhaaja, laukku täynnä rahaa, norsu ja

ten ihmiset unohtivat sen.

epäpätevä poliisi.

Lohtua kökköön tilanteeseensa Tuhkimo saa käymällä äitinsä haudalla, sekä varsin yllättäväs-

Ensi-ilta
14.4.2018

Veijaritarina ikinuoresta dynamiittiasiantuntija Allan Karlssonista.

Näytelmän aikana selviää, miten paljon Allanin viehtymys räjähteisiin on jättänyt

tä suunnasta. Hän ei olekaan yksin! Tuhkimon elämä mullistuu taas, kun eräänä päivänä saapuu

hänen sormenjälkiään maailmanhistoriaamme. Allanilla oli taianomainen kyky ystävys-

tieto, että prinssi järjestää tanssiaiset, joihin ihan kaikki ovat tervetulleita.

tyä kaikkien kanssa – lähtien amerikkalaisista presidenteistä espanjalaisiin

Tuhkimo on maailman suosituin satu, josta nähdään Varkauden Teatterissa nyt raikas versio.

Kuvassa Markku Ryytty

niin kuin käy.”

Rakastettu satuklassikko maustettuna muutamalla höppänällä

VEIJARITARINA

kaikenlaista tapahtuu
ja elämässä käy

ja neuvostoliittolaisiin tyranneihin…

Sadun draama ja hersyvä komiikka tarjotaan kaikenikäisille sopivana soppana ja lopulta oikeudenmukaisuus voittaa.
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Laulujen sanat: Ville Kiljunen • Laulujen sävellykset: Kari Suhonen • Ohjaus: Ville Kiljunen
Puvustus Taina Peltomäki • Arvioitu kesto noin 1 h 45 min., sis. väliaika 20 minuuttia.

Käsikirjoitus: Nokkala-Nokkala-Rintamäki-Jonasson
Ohjaus: Ville-Veikko Valtanen • Lavastus: Ville-Veikko Valtanen
Puvustus: Veera Onttonen. Kesto n. 2 h 20 min., sis. väliaika 20 minuuttia.
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”Kokonaisuus toimii ja pitää otteessaan. Pienetkin asiat on hiottu loppuun.”
Savon Sanomat 19.9.2017

”Taitavat naiset pääsevät näyttämään kykynsä Varkauden Teatterin
musikaalissa Nunnia ja konnia”

JA KONNIA
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Kuvassa: Maija Yrjölä

Perustuu Whoopi Goldbergin tähdittämään elokuvaan.

Suomennos: Heikki Sankari, Kristiina Vahvaselka ja Jussi Vahvaselkä • Ohjaus: Kari Suhonen
Kapellimestari: Sami Ruutiainen Koreografia: Elina Turpeinen • Lavastus: Riitta Huttunen
Puvustus: Taina Peltomäki. Kesto 2 h 15 minuuttia, sis. väliaika 20 minuuttia.

Vincen yökerhossa. Epäonnekseen Deloris sattuu todistamaan tämän tekemän murhan. Suojellakseen Delorista poliisi piilottaa hänet nunnaluostariin. Piilottelu ei kuitenkaan mene ihan putkeen. Nunnaluostari
on elänyt omaa suljettua elämäänsä ja yökerhotähti omaansa täysin erilaisissa piireissä.
Pian koko luostari on melkoisessa mylläkässä kun Deloris ryhtyy uudistamaan nunnakuoron repertuaaria. Eikä aikaakaan kun kuoro alkaa soida aivan uudella tavalla ja aiemmin tyhjät kirkon penkit täyttyä
haltioituneista kuulijoista.
Nunnissa ja konnissa on rehevä naisroolien kirjo, joka rakentuu
nunnayhteisön persoonallisuuksien ympärille. Esityksen
soulista, gospelista ja discosta koostuva musiikkimaailma
soi iloa ja elämänvoimaa.

Sävellys: Alan Menken • Sanoitus: Glenn Slater
Käsikirjoitus: Cheri Steinkellner & Bill Steinkellner
Lisämateriaali: Douglas Carter Beane.
Perustuu Joseph Howardin kirjoittamaan Touchtone Motion Picturen
elokuvaan ”Sister Act”. Esitetään Music Theatre Internationalin
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Orkesterisovitus: Doug Besterman • Vokaalisovitukset: Michael Kosarin
Broadwaylle tuottanut Whoopy Goldberg & Stage Entertainment yhteistyössä
The Shubert Organization ja Disney Theatrical Productions kanssa.

riemukas musikaali!

NUNNIA

Sensuelli ja räiskyvä yökerholaulajatar Deloris Van Cartier haluaa uralleen nostetta mafiosomiesystävänsä
Kuvassa: Ida Lius, Maija Yrjölä ja Annikka Kaistinen

RIEMUKAS musikaali!

Warkauden lehti 19.9.2017
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Supersuosittu!

Tähtivierailu

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

Sisäänpääsymaksu á 5 €.
Kesto noin 1,5 h

TEATTERILIPULLA
Kuva Petri Knuutila

Klubi avoinna keskiviikkoisin 3.1., 21.2.,
4.4. ja 2.5. klo 19. Lasten klubi 7.3. klo 18.
Iltojen isäntänä teatterinjohtaja
Kari Suhonen. Tervetuloa nauttimaan
Klubien lämminhenkisestä fiiliksestä!

Hyvä tietää...

Esitys marssittaa katsojiensa nähtäväksi sarjan kohtauksia
ja kohtaamattomuuksia, joissa ravistellaan ennakkoluulottomasti ilmiöiksikin nousseita aiheita kuten kännykkäriippuvuus, suomalainen jonotuskulttuuri, kiire, jatkuva kilpailu
huomiosta, nettideittailu ja some.
Tragikoominen Photo Sapiens koskettaa kaikkia teatterista,
musiikista ja tästä ajasta kiinnostuneita, sekä puhuttelee erityisesti
nuoria aikuisia. Luvassa on kohtuuttomasti laulua ja ennennäkemättömiä ämpäreitä.
Kesto n. 2 h 20 minuuttia, väliaika 20 min

-15%

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

Tulossa syksyllä 2018
Musiikkinäytelmä

Topi Sorsakoskesta
KUISKOOJA | KEVÄT 2018
Toimitus: Sari Kaurola
Valokuvat: Varkauden Teatteri
Ulkoasu & taitto: Luode
Painopaikka: Ecoprint
Painosmäärä: 11.500

KAUSIKORTTI maksaa 60 €, jolla 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.
KÄSIOHJELMAN voi ostaa ennakkoon teatterin lippumyymälästä
tai näytännön aikana eteishenkilökunnalta.
VÄLIAIKAPALVELUT
Varkauden Teatterikerhon hoitama Teatteri-Baari palvelee ennen
esitystä, väliajalla ja näytöksen jälkeen. A-oikeudet. Avoinna
tiistaista torstaihin klo 11.00-14.00, kaksi tuntia ennen esityksiä
sekä esitysten aikana. Puh. 044 364 8831.
TILAUSNÄYTÖS
Kun haluatte järjestää tilaisuuden ”oman väen” kesken, antaa
teatteritalo oivat puitteet tilaisuudellenne. Soita markkinointisihteerillemme, puh. 044 364 8825 ja kysy lisää.

Suomalaisten sydänten tuntojen tulkin tarina herää
eloon ja vie sinut hurmioon. Varkauden Teatterin lavan
valloittaa yksi suomalaisen iskelmän ikonisimmista äänistä. Tämä myyttinen tangolaulaja tekee paluun nimensä
alkulähteille!
Esityksen ohjaa Seppo Honkonen ja Topin roolissa Marko Tiusanen.
Ensi-ilta Varkauden Teatterissa 15.9.2018

Saat ajankohtaista tietoa teatterista, lisänäytöksistä, tarjouksista...

Tärkeimmät vuorosanamme:
Oikein hyvää ruokahalua!

Musiikkiteatteri NYT

Photo Sapiens

Teatterin tunnelmallisessa lämpiössä
musiikkia ja jutustelua mukavassa
seurassa vaihtuvilla sisällöillä.
Estradi on vapaa myös sinulle!

tykkää Varkauden teatterista Facebookissa!

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

PALAUTTEET
Risuja, ruusuja ja muitakin terveisiä voitte jättää aulassa olevaan
palautelaatikkoon tai sähköpostiin info@varkaudenteatteri.fi.

Muutokset mahdollisia.

Kevät 2018 Varkauden Teatterissa
Tammikuu
ke
pe
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la
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la

3.1.
5.1.
12.1.
13.1.
13.1.
19.1.
20.1.
20.1.
26.1.
27.1.
27.1.

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

Helmikuu
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la
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2.2.
3.2.
7.2.
9.2.
10.2.
10.2.
11.2.
14.2.
16.2.
16.2.
17.2.

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

Klubi
Nunnia ja konnia S-ETU
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi
Nunnia ja konnia
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi
Nunnia ja konnia
Nunnia ja konnia
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi
Nunnia ja konnia

Loma
ENNAKKO
Loma
ENSI-ILTA
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi
Loma
S-ETU
Loma
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi
Loma
Musiikkiteatteri NYT: Photo Sapiens
Nunnia ja konnia PN
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi
Loma

S-ETU
S-ETU

la
ke
ke
pe
pe
la
la
ke

17.2.
21.2.
21.2.
23.2.
23.2.
24.2.
24.2.
28.2.

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

Maaliskuu

PN

pe
pe
la
la
ke
pe
pe
la
la
ke
pe
pe
la
la
ke

2.3.
2.3.
3.3.
3.3.
7.3.
9.3.
9.3.
10.3.
10.3.
14.3.
16.3.
16.3.
17.3.
17.3.
21.3.

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

Nunnia ja konnia S-ETU
Loma
PN
Klubi
Loma
PN
Loma
Nunnia ja konnia
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi
Nunnia ja konnia PN

Nunnia ja konnia PN
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi
Loma
S-ETU
Loma
S-ETU
Lasten -klubi
Nunnia ja konnia PN
Nunnia ja konnia
Nunnia ja konnia
Loma
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi
Loma
Loma
Nunnia ja konnia
Loma
PN

[ MEILLÄ VOIT KÄYTTÄÄ KULTTUURISETELEITÄ.

pe
pe
la
la

23.3.
23.3.
24.3.
24.3.

klo 14
klo 19
klo 13
klo 18

Huhtikuu
ke
ke
pe
la
la
pe
la
ke
pe
pe
la
la
ke
pe
pe
la
la

4.4.
4.4.
6.4.
7.4.
7.4.
13.4.
14.4.
18.4.
20.4.
20.4.
21.4.
21.4.
25.4.
27.4.
27.4.
28.4.
28.4.

=
PN =
S-ETU =
		

klo 12
klo 19
klo 19
klo 13
klo 18
klo 18
klo 13
klo 12
klo 14
klo 19
klo 13
klo 18
klo 10
klo 14
klo 19
klo 13
klo 18

]

HUOM!

Huomaathan lauantaiden näytösajat:
päivänäytös klo 13 ja iltanäytös klo 18!

Loma
PN
Loma
Nunnia ja konnia
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi S-ETU

Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi PN
Klubi
Nunnia ja konnia
Nunnia ja konnia
Loma
S-ETU
Tuhkimo
ENNAKKO
Tuhkimo
ENSI-ILTA
Loma
PN
Nunnia ja konnia PN
Loma
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi S-ETU
Loma
Tuhkimo
Loma
PN
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi VIIM.
Tuhkimo
Nunnia ja konnia S-ETU

tähtivierailu
arkipäivän päivänäytös, edullisempi hinta
esityksessa on S-ryhmän asiakasomistajan etu 3 € normaalihintaisesta 		
lipun hinnasta bonuskortilla

Toukokuu
ke
pe
la
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la
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ma
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2.5.
4.5.
5.5.
5.5.
8.5.
9.5.
11.5.
12.5.
12.5.
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.

klo 19
klo 19
klo 13
klo 18
klo 10
klo 10
klo 19
klo 13
klo 18
klo 10
klo 10
klo 10
klo 10
klo 19
klo 13

Klubi
Loma
Tuhkimo
S-ETU
Loma
Tuhkimo
Tuhkimo
Loma
Loma
Nunnia ja konnia
Tuhkimo
Tuhkimo
Tuhkimo
Tuhkimo
Loma
S-ETU, VIIM.
Nunnia ja konnia S-ETU, VIIM.
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Lipunmyynti & varaukset
VARKAUDEN TEATTERIN LIPPUMYYMÄLÄ

LIPPUJEN HINNAT

Laivalinnankatu 29, 78200 Varkaus. Puh. 044 364 8830
Avoinna pääsääntöisesti ma-pe klo 10-17 sekä
1 tunti ennen näytösten alkua.
• Ryhmävaraukset vain teatterin lippumyymälästä.

PALVELUMAKSUINEEN

1

2

Nunnia ja konnia
Satavuotias, joka karkasi
ikkunasta ja katosi
Loma
Tuhkimo
Klubi

35 €
24 €

33 €
22 €

32 €			
21 €			

32 €
21 €

24 €
15 €
5€

22 €
12 €
5€

21 €		
12 € 11 €
5€

21 €

Lippupalvelun 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.lippupalvelu.fi.
Lippupalvelun toimipisteiden toimituskulut 0,80 - 3 €/lippu.

RYHMÄALENNUKSET
• UUTUUS1! 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. Ryhmänjohtajan ja linja-autonkuljettajan paikka
on ilmainen, mutta niitä ei lueta ryhmän vahvuuteen.
• UUTUUS2! Kimppalippu lastennäytöksiin: 49 €, max 4
henkeä. Lapsiryhmälippuhinnat tulevat voimaan alkaen kymmenestä maksavasta. Ryhmänjohtajalle ja linja-autonkuljettajalle
vapaaliput. Ryhmähintoja ei sovelleta teatteripaketteihin eikä
näytöksiin joissa lipun hinta on normaalia edullisempi.

12

3

4

E

12 €
7€

PN		

VIERAILUT

Photo Sapiens

20 €

1 = Normaalilippu, 2 = Eläkeläiset, 3 = Lapset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät
4 = Lastennäytösten ryhmähinta, E = Ennakkonäytös
PN =Arkipäivän päivänäytös, edullisempi hinta

Lippujen hinnat sisältävät 2 € palvelumaksun.
Ryhmähintoja ei sovelleta teatteripaketteihin eikä näytöksiin joissa lipun hinta on
normaalia edullisempi. Alennuksia ei voi yhdistää.
Opiskelijan Salamalähtö
1 tunti ennen näytöksen alkua lippukassalta puhenäytöksiin á 5 € / musikaalit 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 kolme viikkoa varauksesta, jonka jälkeen ne on
lunastettava. Yksittäisiä lippuja voidaan pitää varattuina yhden
viikon. Maksettuja lippuja emme vaihda tai lunasta takaisin.

HUOM!

Pidätämme oikeuden ohjelmiston 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.
ESITYKSESSÄ TALTIOINTI ON KIELLETTYÄ. Yleisöä pyydetään sulkemaan matkapuhelimet esityksen
ajaksi. Juomien, jäätelöiden ja suklaan vieminen teatterisaliin ei ole sallittua.

Laskutuslisä á 3 euroa.
Lippupalvelu Lipun voi lunastaa myös kaikista
Lippupalvelun lippukaupoista sekä R-kioskeista kautta maan.
Toimituskulut 0,80 - 3 €/lippu.
Internet-lipunmyynti Vain lippujen ostot 24 h osoitteesta
www.varkaudenteatteri.fi
Sähköpostilipun ostaminen vaatii toimivan tulostimen.
Peruuttamattomat liput laskutetaan.
K9-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.
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TUNTEITA
TÄYDELLÄ SKAALALLA

Ohjelmistossa keväällä
Viulunsoittaja katolla
Siipirikkoja ja matriarkkoja eli
kuule meitä Kaija Koo

Katsojien
ylistämä lämminsydäminen tarina
pärjäämisestä ja
välittämisestä.

ELLING

21.9.2017–21.1.2018

nieminen/auvinen/Holma

aviOliittOsimulaattori
enSi-ilta la 27.1.

Parhaimpana
Palmu-dekkarina
pidetty tarina.

KOMISARIO
PALMUN EREHDYS

2.11.2017-24.2.2018

Shakespeare

OthellO
enSi-ilta la 24.3.
SimOn

Viimeinen suuri
rakastaja

Esitys on elämänmyönteinen,
iloinen, makea
kuin kuppikakku!

OI IHANA
TOUKOKUU

9.2.-12.5.2018

jatkaa tO 1.3. asti

14

Varaa liput: 015 411 0440 • info@mikkelinteatteri.fi
Osta liput: Kulttuurikulma, Kauppakeskus Akseli
(Mikkeli) • lippu.fi • Lippupisteen myyntipaikat
Teatterilta 1h ennen esitystä.

mikkelinteatteri.fi

Tervetuloa teatteriin!

Patriarkka
Luolamies
Sydämenlyöntejä
Pakkassirkus VoimatOn
Ronja Ryövärintytär
Arvoituksellisia muunnelmia
Jäähyväiset Pamela Andersonille
Romeo ja Julia
Vappu goes Ultra Bra!
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Ravintola Tyyskänhovin
kartanomaisessa miljöössä
TEATTERIPAKETTI
NAUTINTOJEN JA
KAIKKIEN AISTIEN LUMOSSA

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

Teatteri-

paketit

Menu
Tyyskänhovin salaatti- ja alkupalapöytä
Mureaa lihaa ja kalaruokaa lisukkeilla
Tohtoriinan kermaista kakkua ja kahvi
Ruokajuomat kotikalja, vesi ja mehu

alkaen

75€

/hlö/vrk/jaetussa kahden
hengen huoneessa.

Esitykset:
Nunnia ja konnia .. 51 €/hlö
Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi .. 40 €/hlö
Loma .. 40 €/hlö
Teatteripakettiin kuuluu Tyyskänhovin esittely ryhmille,
jossa kerromme talon pitkästä ja vaiherikkaasta historiasta nykypäivään.
Varaukset:
Varkauden Teatterin lippukassa
myynti@varkaudenteatteri.ﬁ
puh: 044 364 8830

Ravintola

Wredenkatu 4 | 78250 VARKAUS | Puh: 045 120 8544

myynti@ravintolatyyskanhovi.ﬁ | www.ravintolatyyskanhovi.ﬁ

Musikaalit
alkaen

86€

/hlö/vrk/jaetussa kahden
hengen huoneessa.

Näytelmä:

Loma

Sisältäen teatterilipun
sekä majoituksen,
aamiaisen, kylpylän
ja kuntosalin käytön.
Vokkolantie 1, 79100 LEPPÄVIRTA
Myyntipalvelu: 029 170 0170
sales@vesileppis.fi

www.vesileppis.fi

Tule hyvälle
tuulelle!
Kylpylä, hemmotteluhoidot, tanssit, ravintolapalvelut sekä liput Varkauden Teatteriin,
kaikki palvelut samasta paikasta!

Tervetuloa nauttimaan!

Teatteripaketti alk.

67 €
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Meiltmäe teatteriliput hteaalutteriin.

Teatteriryhmille
edulliset
noutopöytäruokailut!

Varaam en Varkauden
näy tök se

Kuntorannantie 14, Varkaus
(017) 560 1403 • myynti@kuntoranta.fi

www.kuntoranta.fi

Nautintoja kaikille aisteille.
Hemmotelkaa itseänne ja nauttikaa Oscarin ja Varkauden Teatterin
tarjonnasta. Illanvietto tai viikonlopun miniloma on piristävä irtiotto
arjesta!
TEATTERI & ILLALLINEN

TEATTERI & MAJOITUS

Puhenäytelmät alk. 52 € / hlö
Musikaalipaketti alk. 62 € / hlö

Puhenäytelmät alk. 65 € / hlö
Musikaalipaketti alk. 75 € / hlö

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

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

TEATTERI & RYHMÄRUOKAILU
Puhenäytelmät alk. 37 € / hlö
Musikaalipaketti alk. 47 € / hlö
Paketti sisältää teatterilipun ja ruokailun buffeesta.
(Minimi 25 henkilöä, sisältää kaksi maksutta.)

Kauppatori 4, 78250 Varkaus I puh. (017) 579 011
hotel@hoteloscar.fi I www.hoteloscar.fi

Peruukkien vuokraus
puh. 040 5779830 / Kirsti Karttunen

www.varkaudenteatterikerho.fi

Varkauden Teatterin

LIPPUKASSA
Laivalinnankatu 29 | 78200 Varkaus

Puh. 044 364 8830

Puh. 0600 10 800
0600
10 800
(1,96
€/min+pvm)

myynti@varkaudenteatteri.fi
AVOINNA PÄÄSÄÄNTÖISESTI
ma-pe klo 10-17 sekä 1 tunti
ennen näytösten alkua

lippupalvelu

1,98€ / min. + pvm.
tai
0600 10 200

(6,79 €/puhelu+pvm)
Toimituskulut 1,50-3 €/lippu.

