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Hyvät teatterikerholaiset! Syksy on ollut kaunis ja teatterisyksy monipuolinen. Toivon, että olette
nauttineet erilaisista esityksistä. Viime kerralla oli ensimmäisen kerran tilaisuus nettivarauksiin. Ensi
kokemukset olivat pääosin hyviä, ja erilaisia parannuksia tehtiin heti, kun muutosten tarve tuli esille. Ne,
joilla ei ole pääsyä nettiin, voivat varata liput puhelimitse, mutta toivomme, että mahdollisimman moni
varaa liput netin kautta. Kirjeen lopussa on aiempaa yksityiskohtaisemmat ohjeet siitä, kuinka
nettivaraus tehdään.

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. Seuraava kerhoilta on 28.1.2019, jolloin vieraaksemme tulee Avoimien Ovien
pitkäaikainen johtaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja Heini Tola.

PIKKUJOULU maksuviite 34186
Maanantaina 26.11. vietämme pikkujoulua Ravintola Arthurissa.
Ilmoittautumiset ja maksut tai peruutukset viimeistään 16.11. Aterian hinta on 39 euroa.

Pikkujoulussa esiintyy duo Luo, joka esittäytyy seuraavaan tapaan. "Luo on duo, joka laulaa monien
äänten tarinoita jokien varsilta, rantaniityiltä, tuntureilta, aavikoilta ja laguuneilta. Vaikutteita haetaan
folkista, kantrista ja kalevalaisesta perinteestä. Luo-duossa musisoivat Harri Nyman (laulu ja kitara) ja
Heini Lehtonen (laulu ja viulu)." Lisäksi ohjelmassa on vuoden 2018 teatteriesityksiimme liittyvää
ohjelmaa.

Menu on seuraava: Hedelmäistä yrtti-vihersalaattia, sitruunavinaigretteä M, G, V *** Pestomarinoitua
maalaisbroilerifileetä, paahdettuja kasviksia ja sahramirisottoa L, G *** Luomujogurttipannacottaa ja
lakkahilloa L, G *** 12 cl talon viiniä. Teatterikerho tarjoaa alkuglögin.
Kertokaa ilmoittautuessanne mahdollisista ruokarajoitteista. Tervetuloa jäsenet!

TEATTERIKÄYNNIT

GABRIEL maksuviite 34270
Torstai 12.12. klo 19 Kansallisteatteri, Willensauna
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 13.11. Lippuja 100 kpl, à 32 euroa.

Mika Waltarin tunnettu komedia on jälleen näyttämöllä. Pikkukaupungin paperikaupan omistaja
Ulriika Anger hallitsee talouttaan kurinalaisesti. Nuorempi sisar Kristiina asuu yhdessä Ulriikan kanssa
mutta kokee jäävänsä dominoivan isosiskonsa jalkoihin. Samassa taloudessa asuu ja työskentelee myös
orpo sisarentytär Raili, Ulriikan holhokki, jota täti kasvattaa ankarasti. Kapinallinen nuori nainen haluaa
muutoksen ankeaan elämäänsä, mutta on taloudellisesti riippuvainen tädistään. Kun kapteeniksi ja
johtajaksi esittäytyvä karismaattinen Gabriel Lindström tulee taloon, lupaus uudesta alusta saa naisten
elämät aivan sekaisin. Naisia esittävät Minttu Mustakallio, Karin Pacius ja Paula Siimes, Gabrielina
juonittelee Sampo Sarkola. Ohjaus on Vesa Vierikon.
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KARAMAZOVIN VELJEKSET maksuviite 34377
Keskiviikko 16.1. klo 19 Kansallisteatteri, Pieni näyttämö
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 13.12. Lippuja 100 kpl, à 39 euroa.

Fjodor Dostojevskin viimeinen romaani Karamazovin veljekset on kuulunut monien sukupolvien
lukukokemuksiin, ja siitä on tehty lukuisia näytelmäsovituksia. Tällä kertaa työhön on tarttunut Samuli
Reunanen, joka on dramatisoinut ja ohjannut näytelmän Kansallisteatteriin. Kolme isänsä hylkäämää
veljestä rakentaa elämäänsä eri perustuksille: nuorin Aljoša uskon, keskimmäinen Ivan järjen ja vanhin
Dmitri eroksen varaan. Näytelmä ei jätä kylmäksi, vaan pysähdyttää nykykatsojan pohtimaan, mihin
uskoa, mitä toivoa, miten rakastaa. Rooleissa esiintyy sekä kokeneita näyttelijöitä, kuten Hannu-Pekka
Björkman, Maria Kuusiluoma, Petri Manninen, Ilja Peltonen, Heikki Pitkänen, Seela Sella ja
Maruska Verona, että teatterikorkeakoululaisia, kuten Miro Lopperi, Diana Tenkorang ja Juho
Uusitalo.

NUKKEKOTI 2 maksuviite 34445
Torstai 31.1. klo 19 Helsingin Kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 28.12. Lippuja 100 kpl, à 35 euroa.

Nukkekoti 2 on Lucas Hnathin näytelmä vapaudesta ja rakastamisen vaikeudesta. Nora Helmer tulee
kotiinsa 15 vuotta sen jälkeen, kun hän lähti sieltä elämään omaa elämäänsä. Tänä aikana hänestä on
tullut menestynyt kirjailija, joka ei ole välttynyt vihamiehiltäkään. Nyt hänellä on syynsä palata takaisin.
Rooleissa esiintyvät lokakuun kerhoillan vieraamme Ursula Salo sekä Elina Hietala, Santeri
Kinnunen ja Susanna Mikkonen. Näytelmän ohjaa Liisa Mustonen.

ENS LITE LUGN I HUSET maksuviite 34319
Tiistai 5.2. klo 19 Lilla Teatern
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 3.1.2019. Lippuja 100 kpl, à 30 euroa.

Lilla Teaternin näyttämöllä on esitetty usein hauskoja ja samalla kipeän koskettavia farsseja. Tällä
kertaa Jaakko Saariluoma on ohjannut näytelmän, joka käsittelee perheenisän yritystä kuunnella
mieluisaa jazzlevyä, levyä, jonka hän on löytänyt vuosien hakemisen jälkeen. Mies kaipaisi kotona edes
vähän rauhaa, jotta voisi nauttia legendaarisesta äänitteestä. Se ei tahdo onnistua, kun vaimo haluaa
käydä rehellistä keskustelua parisuhteen kommunikaatiosta, kun pitää ratkaista pojan identiteettikriisiä,
kun rakastajatar tuo esille omantunnontuskiaan ja kun uusi naapuri Pavel tulee vierailulle eikä tahdo
lähteä kotiinsa. Ja täytyykö juuri silloin joutua keskelle putkiremonttia? Näytelmässä esiintyvät Robert
Enckell, Wilhelm Enckell, Max Forsman, Sixten Lundberg, Pia Runnakko ja Åsa Wallenius.
Esitys tekstitetään suomeksi ja ruotsiksi.

ILMOITTAUTUMISET NETISSÄ TAI PUHELIMITSE TIISTAISTA 6.11. KLO 9.00 ALKAEN
Ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköisesti ja puhelimitse. Lippuja kannattaa varata ja kysyä kunkin
tapahtuman viimeiseen maksu- ja eräpäivään asti. Jäsen voi tuoda mukanaan yhden seuralaisen, joka ei
kuulu kerhoon.

OHJE LIPUN VARAAMISEEN NETISTÄ
Linkki varauksiin löytyy Helsingin Teatterikerhon sivuilta www.helsinginteatterikerho.fi kohdasta
Teatterilippujen varaukset. Siihen pääsee muun muassa yläpalkin Ohjelma-valikosta. Teatterilippujen
varaukset -sivulla on linkki Varaa liput netistä, jota klikkaamalla saa listan tarjolla olevista esityksistä.
Ilmoittautumislomake avautuu Eventillan sivuilta. Yhdellä lomakkeella voi varata asianomaiseen
esitykseen kaksi lippua joko jäsenen omalla nimellä tai kahdella nimellä. Varauksesta tulee sähköpostiin
Eventillan vahvistus. Vahvistus on syytä säilyttää, koska tilausta pääsee muuttamaan tai peruuttamaan
sen vahvistusviestin lopussa olevasta linkistä. Jos olet tilannut kaksi lippua, saat kaksi vahvistusviestiä.
Jos joudut peruuttamaan molemmat, peruuta kumpikin erikseen. Tilausohjeet löytyvät myös netistä
Teatterikerhon sivuilta.

http://www.helsinginteatterikerho.fi
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Kirje 1/2019 ilmestyy vuoden alussa. Ohjelmassa on muun muassa Kohtauksia eräästä avioliitosta 12.2.
Kansallisteatterin Omapohjassa ja Sammakkokuningas 5.3. Willensaunassa.

Hyvää loppusyksyä!

Pirkko Nuolijärvi
Helsingin Teatterikerhon puheenjohtaja


	

