KEVÄT

2020

Kerää varoja myymällä
lippuja Kansallisteatteriin!

ARTHUR MILLER

KAUPPAMATKUSTAJAN KUOLEMA – Moderni tragedia

KJELL WESTÖ

RIKINKELTAINEN TAIVAS – Kaikki, mikä kerran oli totta

YUVAL NOAH HARARIN ALKUPERÄISTEOKSEN POHJALTA MINNA LEINO

SAPIENS – Tarina tarinoita kertovasta ihmislajista

36€

(norm. 49 €)

31€

(norm. 40 €)

34€

(norm. 47 €)

WILLENSAUNASSA

PIENELLÄ NÄYTTÄMÖLLÄ

PIENELLÄ NÄYTTÄMÖLLÄ

Kansallisteatterin ohjelmistoa
KEVÄTKAUDELLA 2020

MIKA WALTARI

PASCAL RAMBERT

Gabriel

Rakkauden päätös

Lokki

Sydämetön komedia rakkauden
nälästä ja vallankäytöstä

Maailmankuulun ohjaajan
menestysteos

julma komedia

32€

(norm. 38 €)

HELPPOA JA JOUSTAVAA
Kansallisteatterin liput ovat
mainio tapa varainkeruuseen
-

ANTON TŠEHOV

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

MITEN TOIMIT?
1) Ota yhteys Kansallisteatterin ryhmämyyntiin
(010 7331 332 (0,0835 €+pvm/mpm), ma-pe 9-16,
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 näytäntöä
vahvista lopullinen lippumäärä Kansallisteatterin ryhmämyyntiin – lunasta ja maksa
liput Kansallisteatterin lippumyymälässä.
Voit maksaa liput myös laskulla (laskutuslisä
10 €), jolloin saat liput postitse tai sähköpostitse viikon kuluessa maksusta.

29€

29€

(norm. 38 €)

(norm. 38 €)

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

”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

