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Hyvät teatterikerholaiset! Syksyn teatterikausi jatkuu, ja jälleen on tarjolla monia mielenkiintoisia
esityksiä niin suurilla kuin pienilläkin näyttämöillä. ‒ Jo pitkään monet ovat toivoneet, että lippuja
voi varata myös netin kautta. Tästä lähtien se on mahdollista, ja toivon, että mahdollisimman moni
käyttäisi tätä väylää hyväkseen. Ne, joilla ei ole pääsyä nettiin, voivat edelleen varata liput
puhelimitse. Kirjeen lopussa on ohjeet siitä, mitä reittiä pääsee nettivarausta tekemään.

KERHOILLAT

Kerhoillat pidetään entiseen tapaan kuukauden viimeisenä maanantaina klo 18.00 Ravintola
Arthurissa, Vuorikatu 19. Iltapalan ja viinilasin hinta on 18,70 euroa, joka maksetaan saavuttaessa
ravintolan henkilökunnalle.

Maanantaina 29.10. vieraana on näyttelijä Ursula Salo. Hän on Helsingin Kaupunginteatterin
näyttelijä, ja olemme nähneet hänet muun muassa näytelmässä Taju, jossa hän esitti taidemaalari
Tyko Sallisen Taju-tytärtä. Seuraavana on vuorossa rooli näytelmässä Nora 2, jonka ensi-ilta on
marraskuussa. Ursula Salo on esiintynyt myös lukuisissa elokuvissa.

Marraskuussa 26.11. vietämme pikkujoulua Ravintola Arthurissa.

TEATTERIKÄYNNIT

HERRA PUNTILA JA HÄNEN RENKINSÄ MATTI maksuviite 34173
Torstai 8.11. klo 19 Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 5.10. Lippuja 100 kpl, à 39 euroa.

Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti on tunnettu Bertolt Brechtin ja Hella Wuolijoen näytelmä,
joka on kuulunut teatterien ohjelmistoon vuosikymmenien ajan. Tällä kertaa näytelmän ohjaa Kari
Heiskanen, ja näyttämöllä nähdään aivan erilainen Puntila, jota esittää Pertti Sveholm. Matti-
rengin roolissa on Antti Peltola, Puntilan Eeva-tytärtä näyttelee Anna-Riikka Rajanen, joka
viimeksi on nähty mainiona Peppi Pitkätossuna. Näytelmä on järjen ja tunteen rinnakkaineloa, ei
aina niin kovin rauhallista elämää. Eikä näytelmästä puutu ajallemme kipeitä yhteiskunnallisia
teemoja, isännän ja työväen välistä ristiriitaa. Musiikilla on näytelmässä merkittävä osuus.

NORA maksuviite 34254
Tiistai 13.11. klo 19 Teatteri Jurkka
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 17.10. Lippuja 48 kpl, à 28 euroa.

Henrik Ibsenin 140 vuotta vanha klassikkonäytelmä Nukkekoti on edelleen ajankohtainen. Nora on
kuitenkin tästä näytelmästä irtautuva itsenäinen esitys kulisseista, rooleista ja rajoista, joiden sisään
nainen ei mahdu. Vapauden kaipuu ja halu suojella ja hajottaa on ihmisen ydintä. Kysymys on,
miten sellaisen ristiriidan kanssa voi elää. Näytelmä on yritys selvittää, mistä Nukkekodissa oikein
on kysymys ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ohjaus on Alma Lehmuskallion, rooleissa Rosanna
Kemppi ja Kreeta Salminen.
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IDIOOTTI maksuviite 34306
Keskiviikko 14.11. klo 19 Teatteri Jurkka
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 17.10. Lippuja 50 kpl, à 28 euroa.

Dostojevskin romaani Idiootti kuuluu venäläisen kirjallisuuden klassikoihin, ja näytelmänä sitä on
esitetty Suomessakin monissa teattereissa monenlaisina versioina. Monipuolinen näyttelijä Kaija
Pakarinen on tehnyt oman käsikirjoitusversionsa, jossa hän tuo esille tärkeitä teemoja: rakkauden
olemuksen, vilpittömyyden ja viattomuuden. Esitys keskittyy ruhtinas Myškinin, Rogozinin ja
Nastasja Filippovnan väliseen valta-, riippuvuus- ja rakkaussuhteeseen. Myškinin valo säilyy
synkistä käänteistä huolimatta. Näytelmän on ohjannut Riku Saastamoinen. Musiikkia näyttämöllä
esittää Teemu Kupiainen.

KOLME SISARTA maksuviite 34364
Tiistai 20.11. klo 19 Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 16.10. Lippuja 100 kpl, à 34 euroa.

Kolme sisarta on Paavo Westerbergin toinen Tšehov-tulkinta Kansallisteatterissa suositun Vanja-
enon jälkeen. Takapajuisessa pikkukaupungissa elävät edesmenneen kenraalin tyttäret Olga, Maša
ja Irina, joiden elämä on haaveita ja pettymystä täynnä. Tyttäret haaveilevat muutosta Moskovaan,
lapsuuden kaupunkiin, joka haaveissa muuttuu ihannoiduksi paikaksi. Näytelmä on draama
loputtomasta onnen ja merkityksen etsinnästä, arkisesta työstä ja haaveisiin haaskatusta elämästä
sekä ihmisten kyvyttömyydestä tehdä valintoja. Rakkautta sisaret eivät löydä, elämä kulkee ohi.
Yksinäisyys, ulkopuolisuus, pysähtyneisyys Tšehov kuvaa ihmistä säälimättömästi ja samalla
hienovireisesti ja jotenkin sydämellisesti, kuitenkin. Kolmen sisarena esiintyvät Elena Leeve,
Emmi Parviainen ja Marja Salo. Muissa rooleissa ovat Samuli Niittymäki, Eero Ritala, Esko
Salminen, Terhi Panula, Tuomas Tulikorpi, Anna-Maija Tuokko, Olavi Uusivirta ja Jussi
Vatanen.

TEATTERIMATKA

ANNA KARENINA maksuviite 34458
Lauantai 1.12. klo 14.30 Tampereen Teatteri

Matkalle lähdemme bussilla Helsingistä Mikonkadun pysäkiltä klo 9.00. Tampereella vierailemme
klo 11 Sara Hildénin museossa, jossa tutustumme oppaan johdolla kahteen näyttelyyn, Sara Hildén
ja klassikot -näyttelyyn sekä brittitaiteilija Anj Smithin näyttelyyn Sea Lily, Feather Star. Lounas
on Kivi-ravintolassa Tampereen Teatterin alakerrassa klo 13. Ateria on laktoositon ja gluteeniton
ruokaisa salaattibuffet. Näytelmä alkaa klo 14.30. Teatterin jälkeen palataan Helsinkiin.

Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 29.10. Lippuja 60 kpl, matkan kokonaishinta 80
euroa. Maksuun sisältyvät matkat, opastukset Sara Hildénin museon näyttelyihin, lounas ja
teatterilippu.

”Mieluummin kadun kuin haikailen.” Anna elää yltäkylläistä elämää turvallisessa avioliitossa.
Tällainen elämä tuntuu kuitenkin laimealta, kun Anna yllättäen rakastuu. Rakastuminen sulkee
ulkopuolelle kaiken muun. Anna Karenina ei kerro vain Annan tarinaa. Moni puntaroi
velvollisuuksien ja sitoumusten suhdetta villiin heittäytymiseen, kuten Levin, joka etsii
mielekkyyttä elämäänsä työstä, uskonnollisista pohdinnoista ja idealismista. Leo Tolstoi on luonut
mustasukkaisuuden, perheen, lojaaliuden ja intohimon teemoista realistisia, ristiriitaisia ja kiehtovia
ihmiskohtaloita, joiden arvoitus kiinnostaa aina uudelleen.



ILMOITTAUTUMISET NETISSÄ TAI PUHELIMITSE MAANANTAISTA 1.10. KLO 9.00
ALKAEN

Ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköisesti ja toistaiseksi myös puhelimitse. Linkki varauksiin
löytyy Helsingin Teatterikerhon sivuilta www.helsinginteatterikerho.fi kohdasta Ohjelma →
Teatterilippujen varaukset. Lippuja kannattaa kysyä ja niiden saatavuutta seurata netistä kunkin
tapahtuman viimeiseen maksu- ja eräpäivään asti. Jäsen voi tuoda mukanaan yhden seuralaisen,
joka ei kuulu kerhoon.

Marja-Terttu Kovanen Liisa Tiittula
puhelin 040 553 8192 puhelin 050 378 0049

TULEVAA OHJELMAA
Kerhon pikkujoulu maanantaina 26.11. Ravintola Arthurissa
Gabriel 12.12. Kansallisteatteri, Willensauna

Teatteriterveisin

Pirkko Nuolijärvi
Helsingin Teatterikerhon puheenjohtaja

KIRJEEN MUKANA SAAT MAKSUMUISTUTUKSEN, JOS ET OLE VIELÄ HUOMANNUT MAKSAA
JÄSENMAKSUASI. Ole ystävällinen ja maksa se ensi tilassa. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenyys
kerhossa päättyy, jos jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan muistutuksesta huolimatta.
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