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Hyvät teatterikerholaiset!
Toivon, että keväänne on sujunut hyvin ja olette olleet terveinä. Kevät on ollut yhdistyksessämme
melkoista hiljaiseloa, jä tämäkin kirje tulee myöhemmin kuin vastaava kirje muina vuosina.
Toukokuussa oli tarkoitus järjestää vuosikokous, mutta rajoitusten vuoksi se siirtyi syyskuulle, kuten
viime vuonnakin. Tässä uusi kokouskutsu.
VUOSIKOKOUSKUTSU
Helsingin Teatterikerho ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 27.9.2021 klo 17.30 Ravintola
Arthurissa Vuorikatu 19, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokousasiakirjat
jaetaan jäsenille paikan päällä ennen kokousta. Tervetuloa, kaikki jäsenet! Ilmoittautukaa
vuosikokoukseen joko puhelimitse tai netissä. Ilmoittautumislinkki tulee seuraavassa kirjeessä
elokuun alussa.
Toivon, että saamme vuosikokouksen jälkeiseen kerhoiltaan jonkun teatterilaisen vieraaksi. Tästä
ilmoitan tarkemmin elokuun alun kirjeessä.
SIIRRETTYIHIN ESITYKSIIN TARJOLLA MUUTAMIA LIPPUJA
Kansallisteatterin Dosentit ja Espoon Kaupunginteatterin Voi Luoja! on siirretty jo useaan kertaan.
Dosentit esitetään tällä tietoa 8.10. ja Voi Luoja! 13.8.
Peruutusten vuoksi Voi Luoja! -esitykseen 13.8. on saatavilla 5 lippua. Uudet halukkaat, ilmoittautukaa minulle (pirkko.nuolijarvi@gmail.com) viimeistään perjantaina 2.7. Lipun hinta on 36 €. Jos on
ilmoittautunut aiemmin ja varmistanut, että uusi ajankohta sopii, varaus on luonnollisesti voimassa,
eikä tällöin tarvitse tehdä mitään.
Dosentit-esitykseen 8.10. on saatavilla 3 lippua. Uudet halukkaat, ilmoittautukaa minulle
(pirkko.nuolijarvi@gmail.com) viimeistään keskiviikkona 8.9. Lipun hinta on 39 €. Kaikki lipun
varanneet saavat 8.10. lipun, joka on päivätty tälle uudelle esityspäivälle. Jos on ilmoittautunut
aiemmin ja varmistanut, että uusi ajankohta sopii, varaus on luonnollisesti voimassa, eikä tällöin
tarvitse tehdä mitään.
OOPPERA
Suunnitelmissamme ollut kevään oopperaesitys siirrettiin syksyyn. Koska sitä esitetään aivan syksyn
alussa, tieto ilmoittautumisesta saavuttaisi teidät elokuun alussa liian myöhään. Siksi ilmoitan jo tässä
vaiheessa ilmoittautumisen ja maksun takarajan. Merkitkää päivämäärä kalenteriin, ettei asia unohdu
kesän keskellä.

CAVALLERIA RUSTICANA ja PAJATSO
maksuviite 30009
Torstai 9.9. klo 19 Kansallisooppera
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 5.8. Lippuja 30 kpl, à 83 euroa.
Yhden oopperan sijasta meillä on mahdollisuus nähdä kaksi! Pietro Mascagnin yksinäytöksinen
Cavalleria rusticana ja Ruggiero Leoncavallon Pajatso näyttivät aikoinaan suuntaviivan oopperan
realismin synnylle. Damiano Michieletton ohjaus yhdistää nämä kaksi oopperaklassikkoa, joiden
kummankin aiheena on salattu rakkaus, mustasukkaisuus ja kosto.
Cavalleria rusticana
Turiddu pettyy palattuaan armeijasta kotikyläänsä Italiassa: hänen rakastettunsa Lola on mennyt
naimisiin Alfion kanssa. Kostonhimossaan Turiddu viettelee Santuzzan. Mustasukkainen Lola
viettelee Turiddun uudelleen. Alfio kuulee vaimonsa Lolan ja Turiddun salasuhteesta. Alfio vannoo
kostoa ja haastaa Turiddun kaksintaisteluun. Joukko kyläläisiä odottaa jännittyneenä kaksintaistelun
lopputulosta. Äkkiä kuuluu huuto: Turiddu on saanut surmansa.
Lolana on Elli Vallinoja, Turidduna Eduardo Aladren, Santuzzana Niina Keitel ja Alfiona Àngel
Ódena.
Pajatso
Teatteriseurue saapuu italialaiskylään. Heidän on määrä esittää komedia miehestä ja tämän uskottomasta vaimosta. Seurueen johtaja Canio on mustasukkainen vaimostaan Neddasta. Häntä himoitsevat
sekä kylässä asuva Tonio että Silvio, Neddan rakastaja. Kylän väki saapuu seuraamaan näytelmää.
Näytellessään Pajatson roolia Canio sekoittaa teatterin ja tosielämän: hän huomaa esityksen olevan
kuin toisinto omasta elämästään ja päätyy raivon vallassa murhaamaan vaimonsa ja Silvion.
Neddan/Colombinan roolissa esiintyy Marjukka Tepponen, Caniota/Pajatsoa esittää Mika
Pohjonen, Tonion/Taddeon roolissa on Àngel Ódena ja Silviona Simon Mechlinski.
ILMOITTAUTUMISET NETISSÄ TAI PUHELIMITSE TIISTAISTA 1.6. 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
 Lippuja voi varata osoitteesta https://teatterilippujen-varaukset.helsinginteatterikerho.fi/listaus
 Yhdellä lomakkeella voi varata asianomaiseen esitykseen kaksi lippua, kumpikin joko jäsenen
omalla nimellä tai toinen omalla ja toinen kerhon toisen jäsenen nimellä. Jos kanssasi tulee kerhon
ulkopuolinen henkilö, varaa liput omalla nimelläsi.
 Varauksesta tulee sähköpostiin Eventillan vahvistus. Vahvistus on syytä säilyttää, koska varausta
pääsee muuttamaan tai peruuttamaan sen vahvistusviestin lopussa olevasta linkistä. Jos olet varannut
kaksi lippua, saat kaksi vahvistusviestiä.
 Jos joudut peruuttamaan kaksi lippua, peruuta kumpikin erikseen. Jos olet ensin varannut yhden
lipun, mutta haluatkin kaksi, peruuta ensin varaamasi yksi lippu ja varaa sitten kaksi lippua.
 Jos esitys on loppuunmyyty, varauksissa näkyy ”Lippuja ei tarjolla”, mutta linkkiä klikkaamalla
pääsee kuitenkin ilmoittautumaan jonotuslistalle. Myös niissä esityksissä, joihin ilmoittautuminen on
päättynyt, näkyy teksti ”Lippuja ei tarjolla”, mutta tätä klikatessa avautuu teksti, josta käy ilmi, että
ilmoittautuminen on päättynyt, eikä sivulla ole ilmoittautumislomaketta.

 Varausohjeet löytyvät myös netistä Teatterikerhon sivuilta.
PUHELINVARAUKSET
Marja-Terttu Kovanen
puhelin 040 553 8192

Liisa Tiittula
puhelin 050 378 0049

TULOSSA
Kirje 4/2021 ilmestyy elokuun alussa. Siinä on tietoja alkusyksyn esityksistä ja niihin
ilmoittautumisesta. Tulossa on Kaupunginteatterin Bolla to 16.9., Kansallisteatterin Tunnit, viikot,
kuukaudet ti 28.9., Lillanin Once ti 12.10., Kaupunginteatterin Arena-näyttämön Turvamies ke 20.10.
ja Kaupunginteatterin Tatu ja Patu Helsingissä su 24.10.
Hyvää kesää kaikille!
Pirkko Nuolijärvi
Helsingin Teatterikerhon puheenjohtaja

