
34€

Pirkko Saisio – Jussi Tuurna

MUSTA SAARA
30€

HUIKEA MUSIKAALI
KARNEVALISTISEN HIENO, 

VISUAALINEN KOKEMUS!

Esa Leskinen – Sami Keski-Vähälä

YHDESTOISTA HETKI

Pasi Lampela

SAMMAKKOKUNINGAS
29€

MYYMÄLLÄ LIPPUJA KANSALLISTEATTERIIN!

Varietee rahasta, 
vallasta ja 

demokratiasta.

DRAAMAKOMEDIA
MENESTYKSEN 
HINNASTA



ESA LESKINEN – SAMI KESKI-VÄHÄLÄ

Yhdestoista hetki
Varietee rahasta, vallasta ja demokratiasta

Yhdestoista hetki on kaikki, mitä olet aina halunnut tietää rahasta ja vallasta, 
mutta et ole uskaltanut kysyä. Mihin tarvitaan demokratiaa, jos kaikki päätökset 
tehdään markkinoilla? Yhdestoista hetki yhdistelee dokumenttiteatteria, musiikkia 
ja kuvallista ilmaisua ainutlaatuisella tavalla - se on samaan aikaan farssi ja
 tragedia, ennennäkemätön musiikillinen iltama!

ROOLEISSA
Katariina Kaitue, Jani Karvinen, Samuli Laiho, Markku Maalismaa, Sari Mällinen, Cécile Orblin, 
Jukka-Pekka Palo, Annika Poijärvi, Antti Pääkkönen, Anna-Riikka Rajanen, Timo Tuominen, 
Juha Varis ja Vesa Vierikko

KANTAESITYS SUURELLA 
NÄYTTÄMÖLLÄ 6.3.2019

LIPUT 2019 KEVÄT
Liput varainhankintahintaan 

34 €  
(norm. 43-47 €)

SUURELLA NÄYTTÄMÖLLÄ



 PASI LAMPELA

Sammakkokuningas
Draamakomedia menestyksen hinnasta

Maailman kovimmassa jääkiekkoliigassa NHL:ssä 
menestynyt Jarkko Rautala tulee kesäksi isänsä 
mökille Saimaan rannalle. Nousujohteinen ura on 
vaarassa kariutua. Rautala ei uskalla astua kauka-
loon; hän on kadottanut otteensa lajiin, jossa hän 
on aiemmin ollut suvereeni tekijämies. Mitä on 
tapahtunut?
ROOLEISSA Heikki Nousiainen, Mikko Nousiainen 
ja Sari Puumalainen

 PIRKKO SAISIO – JUSSI TUURNA

Musta Saara
Outo ooppera Euroopasta

Unioni on luvannut rahat uusien, modernien asuntojen rakentamiseksi Transilvaniaan Roma-
nian romaneille. Asuntoalueen alta on purettu suursikala, sitten rahat ovat kadonneet. Samaan 
aikaan toisaalla 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 Eurooppaa. 

ROOLEISSA Kristiina Halttu, Linda Hämäläinen, 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 Tapaninen, Timo Tuominen ja Tiina Weckström LIPUT 2019 KEVÄT

Liput varainhankintahintaan 

30 €  
(norm. 43-47 €)

SUURELLA NÄYTTÄMÖLLÄ

LIPUT 2019 KEVÄT
Liput varainhankintahintaan 

29 € 
(35 €)

KANTAESITYS WILLENSAUNASSA 13.2.2019

WILLENSAUNASSA



”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 (0,0835 €+pvm/mpm) | myynti@kansallisteatteri.fi


