
30€

Mika Myllyaho

KORJAAMO

KERÄÄ VAROJA MYYMÄLLÄ 
LIPPUJA KANSALLISTEATTERIIN!

Pirkko Saisio – Jussi Tuurna

MUSTA SAARA

SYKSYN UUTUUSESITYS!
MUSTA SAARA – KARNEVALISTINEN MUSIIKKITEATTERIESITYS

HUIKEA ETU!
Varainhankinta-

hintaan vain

25€

JULIA & 
ROMEO

William Shakespeare

30€

Miika Nousiainen

JUURIHOITO

25€



WILLIAM SHAKESPEARE

Julia & Romeo
kaikkien aikojen rakkaustarina

Kansallisteatterin Julia & Romeo on 
kiitetty ja ylistetty katsojien suosikki. 
William Shakespearen mestariteos 
nuoruudesta, rakkaudesta ja kuolemasta 
vavahduttaa kaikkina aikoina, kaikissa 
paikoissa. Suurella näyttämöllä nähdään 
upea ja dynaaminen näyttelijäensemble, 
joka kokoaa yhteen kahden sukupolven 
teatterintekijöitä ja yleisö kiittää hui-
keasta tulkinnasta. 

”Julia ja Romeo suorastaan loistivat, 
Kokonaisuus oli hyvin ajassa kiinni”.
”Upea esitys. Kaikki osat kohdallaan. 
Mitkä näyttelijät! Ihan tässä ajassa. Elävä 
musiikki osana taideteosta. Visuaalinen 
puoli VAU!” 

ROOLEISSA Jarno Hyökyvaara, Olli Iko-
nen, Katariina Kaitue, Satu Tuuli Karhu 
(TeaK), Eetu Känkänen (TeaK), Miro 
Lopperi (TeaK), Sanna-Kaisa Palo, Heikki 
Pitkänen, Olli Riipinen (TeaK), Kristo 
Salminen, Sonja Salminen ja Juha Varis

PIRKKO SAISIO-JUSSI TUURNA

Musta Saara
Outo ooppera Euroopasta

Kansallisteatterin teatterisyksyn 2018 
odotetuin karnevalistinen musiikkinäytel-
mä Musta Saara jatkaa HOMO! ja SLAVA! 
Kunnia. – esityksiä, jotka ovat olleet yleisö- 
ja arvostelumenestyksiä.

Unioni on luvannut rahat uusien, moder-
nien asuntojen rakentamiseksi Transilva-
niaan Romanian romaneille. Asuntoalueen 
alta on purettu suursikala, sitten rahat 
ovat kadonneet. Samaan aikaan toisaal-
la Pariisissa Kansallispuolueen johdosta 
kamppailevat Teräväkynät, isä ja tytär. 
Tytär voittaa ensimmäisen erän.

Huikean ensemblen – mm. Sinikka Sokka, 
Ulla Tapaninen, Tiina Weckström ja Juha 
Muje – tähdittämä esitys kertoo Euroopan 
uudesta, haastavasta tilanteesta. Musta 
Saara rikkoo tabuja ja etsii uutta Euroop-
paa. 

ROOLEISSA Kristiina Halttu, Linda Hämä-
läinen, Katariina Kaitue, Panu Kangas, Jani 
Karvinen, Mikko Kauppila, Petri Knuuttila, 
Janne Marja-aho, Juha Muje, Ville Mäkinen, 
Harri Nousiainen, Annika Poijärvi, Erkki 
Saarela, Sinikka Sokka, Taru Still, Ulla Tapa-
ninen, Timo Tuominen ja Tiina Weckström

LIPUT 2018 SYKSY
Liput varainhankintahintaan 

30 €  
(norm. 43-47 €)

LIPUT 2018 SYKSY
Liput varainhankintahintaan 

30 €  
(norm. 43-47 €)

SUURELLA NÄYTTÄMÖLLÄ



LIPUT 2018 SYKSY
Liput varainhankintahintaan 

25 €  
(norm. 35 €)

MIIKA NOUSIAINEN

Juurihoito
Tarina hyvistä ihmisistä ja 
huonoista hampaista 

Elämässä on kolme suurta kysymystä: 
Kuka olet? Minne menet? Puudute-
taanko?

Viisas ja lämminhenkinen komedia 
yhdistää globaalin maailman arkiset 
ja absurdit ongelmat kaukaa ja läheltä 
huikeaksi salapoliisitarinaksi, jossa 
jäljitetään omaa identiteettiä kiihtyvällä 
nopeudella muuttuvassa todellisuudessa.

Esko Kirnuvaara on työlleen omistautu-
nut, vakava töölöläinen hammaslääkäri, 
jonka vastaanotolle saapuu copywriterina 
työskentelevä, karkilla ja kolajuomilla 
hampaansa pilannut Pekka.

”Markku Maalismaan esittämä hammas-
lääkäri on niin vakuuttava, ettei ilman 
hammaslankaa uskaltaisi olla enää 
päivääkään!”

ROOLEISSA Esa-Matti Long, Pirjo Lonka, 
Markku Maalismaa, Ilja Peltonen, Annika 
Poijärvi ja Anna-Riikka Rajanen

MIKA MYLLYAHO

Korjaamo
Taistelukomedia 
omanarvontunteen puolesta!

Korjaamo on herskyvä tarina autokor-
jaamosta. Autokorjaamon omistaja Jallu 
(Jukka-Pekka Palo) on ottanut vanhan 
kaverinsa Olan (Seppo Pääkkönen) 
töihin apupojakseen. Ola on lomautettu 
rehtorin toimesta käytöksensä vuoksi 
eikä työtilanne korjaamolla ole kehut-
tava.  Maailma ympärillä on muuttunut 
ja miesten arvomaailma tuntuu olevan 
kilometrien päässä. Taistelu korjaamon 
puolesta käynnistyy.

”Suuri ansio esityksen taitavasti viritetystä 
intensiteetistä kuuluu sen näyttelijöille 
Jukka-Pekka Palolle ja Seppo Pääkköselle.”

” Korjaamo on sellainen pieni suuri näytel-
mä. Pintapuolisesti ollaan autokorjaamolla 
ja heitetään läppää, vähän rukataan moot-
toriakin, mutta kyllä tässä aika syvissä 
vesissä uidaan.”

ROOLEISSA 
Jukka-Pekka Palo ja Seppo Pääkkönen

LIPUT 2018 SYKSY
Liput varainhankintahintaan 

25 €  
(norm. 37–47 €)

SUURELLA NÄYTTÄMÖLLÄ PIENELLÄ NÄYTTÄMÖLLÄ



”Suomen Kansallisteatteri on vanhin suomenkielinen ammattiteat-
teri ja suomalaisen teatterin tärkein kohtaamispaikka. Tarjoamme 
näyttämöt parhaimmille tekijöille. Keskiössä on näyttämötaide, 
mutta myös Kiertuenäyttämön, Lavaklubin ja uusien tuotantojen 
lähtökohtina ovat ammattitaito ja halu tehdä merkityksellisiä esi-
tyksiä, joista yleisö poistuu tyytyväisenä ja täynnä ajatuksia. Kan-
sallisteatteri on hengittävä ja uutta tuottava luovuuden keidas.”
Mika Myllyaho, Suomen Kansallisteatterin pääjohtaja

Kuinka paljon voitte tienata yhteiseen kassaan?
Jos 20 henkilöä myy 10 lippua / myyjä esimerkiksi Musta Saara -esitykseen 
normaalihinnalla 47 €, tienaatte jo 3400 €! – Alennus yli 20 hengen 
ryhmille ko. esityksiin 17 € / lippu.

20 henkeä
10 lippua
3400 €

Voitte hinnoitella liput vapaasti  
– lisäämällä esimerkiksi 2 euroa  
normaalihinnan päälle lisätuotto  
100 lipun myynnillä on jo 200 euroa!

+

Miten toimit?
1) Ota yhteys Kansallisteatterin ryhmämyyntiin 

(010 7331 332 / myynti@kansallisteatteri.fi) 
 ja varaa lippukiintiö (min. 20 lippua) haluamaasi 

näytökseen.

2)  Saat sähköpostilla varausvahvistuksen. 

3)  Myy liput itse määrittelemällänne hinnalla 
 ja kerää rahat.

4) Viimeistään kuukautta ennen näytöstä vahvista 
lopullinen lippu määrä Kansallisteatterin ryh-
mämyyntiin – lunasta ja maksa liput Kansallis-
teatterin lippumyymälästä. Voit maksaa liput 
myös laskulla (laskutuslisä 10 €), jolloin saat 
liput postitse tai sähkö postitse viikon kuluessa 
maksusta.

Menestyksekästä
varainhankintaa 

ja tervetuloa 
Kansallisteatteriin!

”Teatterilippujen myyminen on nerokas 
ja hauska tapa kartuttaa luokkakas-

saa. Laatuelämystä on helppo kaupa-
ta, ja tilaus prosessi Kansallis teatterin 
kanssa sujui varsin näppärästi. Lisäksi 

Kansallisteatterin tarjoama myynti-
voitto on motivoiva.”

– palautetta varainhankin nasta

”Iso kiitos siitä, että koululuokilla on 
mahdollisuus tehdä varainhankintaa 
myymällä lippuja teatteriinne. Kaikki 

lippujen hankintaan liittyvät asiat 
sujuivat todella joustavasti ja 

‘kampanja’ oli helppo toteuttaa.” 
Sari Vainio, Sälinkään koulun 

vanhempainyhdistys ry

-    Teatteriesitys tarjoaa aina jotain ainutkertaista
-    Teatterissakäynti on elämys
-    Teatteriliput ovat haluttuja
-    Yksinkertainen tilausprosessi
-    Ei varastointiongelmaa

Kansallisteatterin liput ovat mainio 
tapa varainkeruuseen

Kansallisteatterin ryhmämyynti 010 7331 332 | myynti@kansallisteatteri.fi

KERÄÄ VAROJA MYYMÄLLÄ 
LIPPUJA KANSALLISTEATTERIIN!


