MYYMÄLLÄ LIPPUJA KANSALLISTEATTERIIN!

Syksy 2019

34€

30€

30€

SUURELLA NÄYTTÄMÖLLÄ

YUVAL NOAH HARARI

ENSI-ILTA SUURELLA
NÄYTTÄMÖLLÄ 11.9.2019

Sapiens

Alkuperäisteoksen pohjalta Minna Leino

Yuval Noah Hararin kansainväliseen bestseller-teokseen pohjautuva Sapiens on
tarina tarinoita kertovasta ihmislajista. Luontodokumentin tavoin etenevä esitys
tarjoaa hauskan, sarkastisen ja totunnaisia ajatuksia rikkovan näkymän ihmislajin
historiaan aina ajan alkuhämäristä nykyaikaan – ja vähän tulevaisuuteenkin.
Kertoja Jarmo Heikkinen (tuttu ääni luontodokumenttiohjelmista)
Näyttämöllä Hanna Ahti, Iida Kuningas, Aksinja Lommi, Markku Maalismaa,
Karin Pacius, Ilja Peltonen, Heikki Pitkänen, Johannes Purovaara, Antti Pääkkönen,
Marja Salo, Juha Varis
Ohjaus ja koreografia Anni Klein ja Jarkko Partanen

LIPUT 2019 SYKSY
Liput varainhankintahintaan

34 €

(norm. 43-47 €)

SUURELLA NÄYTTÄMÖLLÄ

ANTON TŠEHOV

Kolme sisarta
– moderni klassikko –

Kansallisteatterin Kolme sisarta vastaa hyvin kysymykseen, miksi klassikkonäytelmiä kannattaa
esittää – ohjaaja Paavo Westerbergillä on Tšehov hyppysissään HS, Sanna Kangasniemi
Rooleissa Elena Leeve, Samuli Niittymäki, Terhi Panula, Emmi Parviainen, Annika Poijärvi,
Eero Ritala, Esko Salminen, Marja Salo, Tuomas Tulikorpi,
Olavi Uusivirta ja Jussi Vatanen
LIPUT 2019 SYKSY
Ohjaus Paavo Westerberg
Liput varainhankintahintaan

30 €

(norm. 43-47 €)

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, Markku Maalismaa, Sari Mällinen, Cécile Orblin,
Jukka-Pekka Palo, Annika Poijärvi, Antti Pääkkönen, Anna-Riikka Rajanen, Timo Tuominen,
Juha Varis ja Vesa Vierikko / Muusikko Samuli Laiho
Ohjaus Esa Leskinen

LIPUT 2019 SYKSY
Liput varainhankintahintaan

30 €

(norm. 43-47 €)

Kansallisteatterin liput ovat
mainio tapa varainkeruuseen
-

Menestyksekästä
varainhankintaa
ja tervetuloa
Kansallisteatteriin!

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

”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.”

MITEN TOIMIT?
1) Ota yhteys Kansallisteatterin ryhmämyyntiin
(010 7331 332 / myynti@kansallisteatteri.fi)
ja varaa lippukiintiö (min. 20 lippua) haluamaasi näytökseen.

Sari Vainio, Sälinkään koulun
vanhempainyhdistys ry

2) Saat sähköpostilla varausvahvistuksen.
3)		Myy liput itse määrittelemällänne hinnalla
ja kerää rahat.

”Teatterilippujen myyminen on
nerokas ja hauska tapa kartuttaa
luokkakassaa. Laatuelämystä on
helppo kaupata, ja tilausprosessi
Kansallisteatterin kanssa sujui varsin
näppärästi. Lisäksi Kansallisteatterin
tarjoama myyntivoitto on motivoiva.”

4) Viimeistään kuukautta ennen näytäntöä
vahvista lopullinen lippumäärä Kansallisteatterin ryhmämyyntiin – lunasta ja maksa
liput Kansallisteatterin lippumyymälässä.
Voit maksaa liput myös laskulla (laskutuslisä
10 €), jolloin saat liput postitse tai sähkö
postitse viikon kuluessa maksusta.

– palautetta varainhankinnasta

Kuinka paljon voitte tienata yhteiseen kassaan?
Jos 20 henkilöä myy 10 lippua / myyjä esimerkiksi Sapiens -esitykseen
normaalihinnalla 47 €, tienaatte jo 2600 €! – Alennus yli 20 hengen
ryhmille ko. esityksiin 13 € / lippu.

20 henkeä
10 lippua

2600 €

+

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

”Suomen Kansallisteatteri on vanhin suomenkielinen ammattiteatteri 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 esityksiä, joista yleisö poistuu tyytyväisenä ja täynnä ajatuksia. Kansallisteatteri on hengittävä ja uutta tuottava luovuuden keidas.”
Mika Myllyaho, Suomen Kansallisteatterin pääjohtaja

Kansallisteatterin ryhmämyynti 010 7331 332

(0,0835 €+pvm/mpm)

| ma-pe 9.00-16.00 | myynti@kansallisteatteri.fi

