KEVÄT 2019

KATSE KEVÄÄSEEN!
Kevät tulee kovaa vauhtia ja moottoritiekin alkaa lämpenemään. Kevään ensi-iltaan on panostettu todenteolla, kun ohjaaja Essi Hellén saa näyttelijöikseen todellisen komedian ykkösjoukkueen!
Komiikan kuningatar Heli Sutela saapuu Linnateatteriin ja hänen kanssaan
komedia hoviin astelevat myös Pihla Penttinen, Fanni Noroila sekä Jaakko Ohtonen. MOOTTORITIE ON KUUMA tulee olemaan hulvaton roadtrip-komedia ja
esityksiin kannattaa varata liput viimeistään nyt!
Kevään paletti on täydennetty loistavilla vierailuilla ja kattaus on jälleen monipuolinen sekä kiinnostava:
Esimerkiksi Tampereen teatterin ja Linnateatterin yhteistuotanto HÄPEÄ! NOLO KOMEDIA tuo lavalle häpeän tunteen koko kirjon, mutta huumorin ja
naurun keinoin, kun ykkösnaurattajat Kaisa Hela ja Mari Turunen pääsevät
pureksimaan häpeää joka kulmasta.
Lisää naisenergiaa virtaa lavalle, kun Miitta Sorvalin MIITTA ELÄÄ ja Ulla Tapanisen LAVA AMMUNTAA V vierailevat ohjelmistossa. STAND UP DOMINO!
marssittaa huippukoomikot lavalle ja lapsille on luvassa SUURI MUUMIKONSERTTI. Kuulostaa aika hyvältä, vai mitä?
Noh, kaiken tämän päälle, meillä on vielä huikea artistikattaus keikkailemassa
ja lavalle nouseekin mm. TOPMOST 55V juhlakonsertillaan, JUHA TAPIO, PATE
MUSTAJÄRVI ja HAPPORADIO.
Kaiken kruunaa se, että ravintolamme on myös täydessä iskussa ja kokit odottavat malttamattomina, että pääsevät loihtimaan herkkujaan teille, hyvät katsojat. Tällaista teatteri elämystä et saa mistään muualta, joten ole nopea
lippujen kanssa!
Ainiin, lisäksi heti alkuvuodesta kannattaa olla silmät ja korvat auki, sillä julkistamme uuden ison yhteistyökuvion, josta varmasti tekin, meidän tavoin, tulette
olemaan todella innoissanne. Kesäkin tuo tullessaan mahtavia juttuja, mutta
niistä lisää myöhemmin!
Vatsat naurullaan kipeyttävää kevättä teille
kaikille ja eikun kohti Linnateatterin
lippuluukkua ihan jokainen!
KALLE

UNOHTUMATTOMAT
YRITYSTAPAHTUMAT
TAI YKSITYISTILAISUUDET
me toteutamme toiveidesi
mukaisen tapahtuman
tiedustele lisää puh 0400 323031
dominoravintola@linnateatteri.fi

LINNATEATTERI
Linnateatteri on vuodesta 2003 toiminut turkulainen komediaan keskittyvä viihdeteatteri, jossa ei turhia jäpitetä. Linnateatterin aatteena on järjestää monitasoisia viihdekokemuksia, joissa ruokitaan sekä sielua että ruumista. Katsojaluvuissa mitattuna
Linnateatteri on Suomen suurimpien teattereiden joukossa ja sijaitsee aivan
Turun sydämessä.
Linnateatterin henkilöstö tykkää työstään ja sen aistii yksilöllisenä palveluna teatterivierailun jokaisessa käänteessä lipunmyynnistä tarjoiluun ja esityksiin. Teatterinjohtajana
toimii lukuisista TV-ohjelmistakin tuttu Turun oma sketsitaituri Kalle Lamberg.

KAHDEN ESTRADIN VÄKEÄ
Linnateatteri toimii aivan Turun sydämessä Puutarhakadun ja Humalistonkadun kulmassa.
Sisäänkäynti muuttuu 1.1.2019 alkaen Humalistonkadun puolelle (Humalistonkatu 7).
Osa esityksistä nähdään vielä kevään 2019 aikana Teatteriravintolassa, Linnankatu
31:ssä (3. kerros).

VIIMEINEN KEVÄT LINNANKADULLA JA
PINTAREMONTTIA DOMINO-SALISSA
Muutoksen tuulet puhaltavat, kun Linnateatteri suuntaa kohti uutta aikaa. Luvassa viimeinen kevät Linnankadulla, Teatteriravintolassa. Syksystä 2019 alkaen kaikki toiminta
siirtyy Dominoon, Humalistonkadulle.
Kesällä 2019 Domino-sali kokee ”pientä pintaremonttia”, kun nykyinen teatterisali muutetaan noin 350 paikkaiseksi teatteriravintolaksi. Jatkossa vaivaton, joustava ja herkullinen teatteriravintolakokemus kruunaa illan myös Dominossa.

UUDISTUNUT LINNATEATTERI AVAA OVENSA SYKSYLLÄ 2019!
Lisätietoa meistä löydät www.linnateatteri.fi
Seuraa meitä myös somessa!

#meillesaanauraa #linnateatteri

KEVÄÄN
ENSI-ILTA
7.2.2019

Kaikki lippu
hintamme
sisältävät
ut
toimituskul

DOMINO-SALI

MOOTTORITIE
ON KUUMA

- RAILAKAS KOMEDIA UNOHTUMATTOMASTA ROADTRIPISTÄ!
Viisikymppinen työtön leopardikuoseja rakastava
Raakel, nelikymppinen hissukka perheenäiti Sari
ja Raakelin parikymppinen tytär, supertiedostava
vegaani Linda ottavat äkkilähdön ja kaasuttavat
kohti tuntematonta - suuntana mikä tahansa paitsi
tämänhetkinen elämä. Matkan varrella naiset nauttivat vauhdin huumaa, vetävät skumppaa, sekaantuvat laittomuuksiin, laulavat karaokea ja ratkovat
elämää suurempia kysymyksiä.
Eri sukupolvet ja naisstereotypiat ovat törmäyskurssilla, kun naisilla on ratkottavinaan bensarahahuolia, rikkinäinen auto, mykkä miesstrippari ja se,
saako vegaanille syöttää salaa jauhelihaa?

to 7.2.
pe 8.2.
to 14.2.
pe 15.2.
la 16.2.
to 21.2.
pe 22.2.
to 7.3.
pe 8.3.
la 9.3.
ke 13.3.
to 14.3.
pe 15.3.
to 21.3.
pe 22.3.
la 23.3.
to 4.4.
pe 5.4.
to 25.4.
pe 26.4.

klo 19 Ensi-ilta
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19

Paina sinäkin kaasua, jätä arkihuolesi kotiin ja tule
mukaan hulvattomalle matkalle, jolla mikä tahansa
on mahdollista. Tämä roadtrip-komedia on täynnä vauhtia ja vaarallisia
tilanteita sekä pursuavaa naisenergiaa!
Vaihteita ohjaajanpenkillä vaihtelee komiikan tähti Essi Hellén. Lavalla
revittelemässä ovat huikeat Heli Sutela, Pihla Penttinen, Fanni Noroila ja Jaakko Ohtonen.

Muistathan tilata ruuan ja väliaikatarjoilun etukäteen!

Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 32 / 27 €
7
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Viimeinen mahdollisuus nähdä
Dominossa ennen kiertueelle lähtöä

DOMINO-SALI

APPIVANHEMPIEN
ABC - 10 TAPAA SELVITÄ!
Rooleissa Jukka Rasila ja Mika Räinä | Ohjaus Kalle Lamberg
Dramatisointi ja sovitus Kalle Lamberg, Jukka Rasila ja Mika Räinä

la 26.1. klo 13 ja 19

Kaikki tuntevat heidät. Tai ovat ainakin kuulleet heistä legendaarisia
kauhutarinoita… Appivanhemmat! Nuo ihanat, kamalat, kaiken tietävät
ja lapsiaan maailmalta suojelevat vävypoikien ja miniöiden kauhut.
Miten appivanhempia lähestytään turvallisesti, saako appiukkoa katsoa silmiin ja minkälaisia kukkia anopille ei MISSÄÄN NIMESSÄ kannata viedä ensitapaamisella? Kaikki nämä ja monta muuta selviytymisen
kannalta olennaista tietoa selviää, kun APPIVANHEMPIEN ABC – 10
tapaa selvitä! iskeytyy anopin käsilaukun lailla näköhermoille Dominossa!
Tämä itsenäinen jatko-osa hittikomedialle Miehenkäyttöopas antaa
kaiken tarvittavan tiedon ja taidon anopeista ja appiukoista – ja sopii
kaikille miniästä vävyyn ja anopista naapurin penttiin!
Tämän oppitunnin teille tarjoavat Kalle Lambergin ohjauksessa tietenkin Miehenkäyttöoppaasta tutut Jukka Rasila ja Mika Räinä!
Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 32/27 €
Linnateatterin kevät 2019
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TEATTERIRAVINTOLA

Viimeiset
esitykset
Linnankadu
n
Teatteriravintolassa
!

UUSI YRITYS

- STARTUP-KOMEDIA

pe 22.3.
la 23.3.
pe 29.3.
la 30.3.
la 6.4.
pe 12.4.
la 13.4.
pe 26.4.
la 27.4.
pe 3.5.
la 4.5.
pe 10.5.
la 11.5.

Rooleissa Anu Sinisalo, Tom Petäjä ja Joonatan Perälä.
Ohjaus Tuomas Parkkinen | Käsikirjoitus Mike Pohjola

Miten käy 50-vuotiaalta opettajalta
startup-yrittäjyys?

klo 19
klo 13 ja 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19

Viisikymppinen Ella lopettaa opettajan hommat ja
perustaa startup-yrityksen. Ikävää vain, että Ellalla
ei ole mitään käsitystä, mitä yrityksen pitäisi tehdä.
Varustettuna luokanopettajan tiukalla asenteella ja
startup-pöhinän luomalla innostuksella Ella ottaa
haasteen vastaan. Hänen pitää palkata tiimi, keksiä
mitä firma tekee, löytää rahoitus, hankkia viherseinät, erottaa, laajentua, esitellä firmaa Slushissa ja – mikä vaikeinta – pysyä tolkuissaan.
Lavalla nähdään yrittäjiä, virkailijoita, onnistuneita sijoittajia, epäonnistuneita sijoittajia, guruja, huruja ja nyhtökaura-heinäsirkka-mansikka-salmiakki-pizza.

Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 32/27 €
9
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TEATTERIRAVINTOLA

Suuren suosion saavuttanut esitys
vielä kerran ”kotona” Linnateatterissa

MIEHENKÄYTTÖOPAS
- 10 TAPAA SELVITÄ ARJESTA

la 9.3.
Rooleissa Jukka Rasila ja Mika Räinä | Ohjaus: Kalle Lamberg
Dramatisointi ja sovitus Kalle Lamberg, Jukka Rasila
ja Mika Räinä | Sketsit Janne Jämsä, Mikko Koivusalo, Maria Koponen,
Kalle Lamberg, Anna Meling, Jukka Rasila ja Mika Räinä.

klo 19

Kaikki tuntevat ainakin yhden miehen. Mutta tietääkö kukaan, miten
mies toimii? Nyt siitä otetaan selvää!
Miehenkäyttöopas tarjoaa komedian keinoin työkaluja heille, jotka haluavat oppia miehistä ja miehenä olemisesta lisää. Mitä miesten päässä oikeasti liikkuu? Entä pystyykö miesten toimintaan vaikuttamaan?
Linnateatterin menestyskomedia porautuu kymmenen arkisen tilanteen kautta miehisyyden ytimeen ja katsoo maailmaa, jos ei nyt enkelin, niin ainakin suomalaisen miehen silmin. Ennakkoluulot saavat
kyytiä oikein kunnolla, kun lavalla kohdataan muun muassa lapsen
tasolle taantuva keski-ikäinen mies sekä mies, joka uskaltaa tuntea ja
rakastaa – ja muistaa jopa anopin syntymäpäivän.
Asiaa vehkeestä ja vähän sen vierestäkin tarjoilevat näyttelijät Jukka
Rasila ja Mika Räinä. Miehiseen maastoon kaksikon ohjailee ohjaaja Kalle Lamberg.
Kesto noin 1 tunti 50 minuuttia sisältäen väliajan | Liput 32/27 €
Linnateatterin kevät 2019
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DOMINO-SALI

Vielä ehdit tilata esityksen vierailulle!
Lastenkiertueen lisätiedot ja vierailuesitystilaukset voi kilautella numeroon 040 689 0048
tai viestittää osoitteeseen kiertue@linnateatteri.fi

Psst.

Uusi lastenkiertue
Tatu ja Patu Syömää
n
myynnissä helmikuussa 2019!

MAURI KUNNAS

HERRA HAKKARAISEN
SEITSEMÄN IHMETTÄ
su 20.1.
su 24.3.

Rooleissa Mikko Lamminen ja Kalle Tulander
Käsikirjoitus Mauri Kunnaksen alkuperäistekstin
pohjalta Sami Rannila | Ohjaus Jaakko Loukkola
Lavastus Niina Suvitie | Puvustus Anniina Kuula
Ompelu ja tarpeisto Kaarina Kopola | Musiikki Kari Mäkiranta
Tekninen toteutus Marko Korkeaniemi

klo 13 ja 15
klo 12 ja 14

Nähdään myös
heinäkuussa!

Nyt on onnea matkassa! Mauri Kunnaksen ikisuosikki Herra Hakkarainen osallistuu unissaan arpajaisiin ja voittaa matkan maailman ympäri.
Koska peräkammaripojan äiti ei pääse matkaan, aukeaa Masa Marsullekin mahdollisuus tutustua maailman seitsemään ihmeeseen. Parivaljakko käy Egyptin pyramideilla, Italian pastapöydissä, tapaa Intian
pyhän lehmän ja verryttelee Herra Hakkaraisen kanssa ikämiesnivelet
vetreiksi kiinalaisella akrobatialla.
Mutta miten kestää tassulalaiseen kauravelliin tottunut pukinvatsa etniset herkut? Irtoaako Las Vegasin kuuluisimmalta rock’n roll -vuohelta Little McGoatilta boogie woogie? Ja mikä oikeastaan on maailman
seitsemäs ihme?
Kesto 45 minuuttia sisältäen väliajan | Liput 13 €
11
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TEATTERIRAVINTOLA

LINNATEATTERIN JA TAMPEREEN TEATTERIN YHTEISTUOTANTO!

HÄPEÄ! - NOLO KOMEDIA

Riemukas ristiretki häpeän ytimeen.

Tampereella loppuunmyyty
Häpeä - Nolo komedia!
saapuu Linnateatteriin!
to 24.1.
pe 25.1.
pe 1.2.
la 2.2.
la 16.2.
pe 22.2.

klo 19
klo 19
klo 19
klo 13 & 19
klo 19
klo 19

Mitä on häpeä? Onko se nolo hetki arjessa vai halvaannuttava tunnetila sukujuhlissa? Onko se pientä kompurointia korkkareissa vai täydellinen mahalasku? Näyttelijät
Kaisa Hela ja Mari Turunen vievät riemukkaalle ristiretkelle häpeän
ytimeen. Perustuu vankkaan kokemukseen.
Kantaesitys ja ensi-ilta 10.1.2019 | Tampereen Teatteri

Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 25 € | K-18
TEATTERIRAVINTOLA

VIERAILU

AMY & BOWIE - STARDUST

La 19.1.

klo 19

Tribuuttikonsertti

Tähtipölyä leijuu teatterisalissa, kun Marika Krook tulkitsee kahden jumalaisen artistin tuotantoa tribuuttikonsertissa, joka on omistettu Amy
Winehousen sekä David Bowien musiikille. Back to Blackista Rebel
Rebeliin – tässä tribuuttikonsertissa kuullaan huikea kattaus kuolemattomia kappaleita livebändin säestämänä!

Kesto noin 1 h 40 min sisältäen väliajan | Liput 30/25 €
Linnateatterin kevät 2019
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DOMINO-SALI

VIERAILU

KAIKKI MIEHENI

Pe 18.1.
La 19.1.

klo 19
klo 19

Esityksen teksti pohjautuu Kodin Kuvalehden lukijoiden kertomuksiin
naisen suhteesta mieheen. Näiden kertomusten pohjalta Miitta Sorvali, Sanna Stellan ja Minka Kuustonen ovat muokanneet omannäköisensä teoksen, jossa mies on kovassa pyörityksessä.
Kaikki mieheni on hauska ja syvältä kouraiseva, raamikas tutkielma
suuresta tuntemattomasta. Esitys on suunnattu naisille, jotka haluavat
ymmärtää miehiä, ja miehille, jotka haluavat tietää mitä naiset heistä
ajattelevat.
Kesto noin 1 h 40 min sisältäen väliajan | Liput 35/27 €
TEATTERIRAVINTOLA

VIERAILU

JOSHUA JAMES - EVAN COULOMBE
ke 30.1. klo 19
& MIKA KUOKKANEN
Vaikutusvaltaisen Rolling Stone -lehden yhdeksi tämän hetken tärkeimmistä
laulaja-lauluntekijöistä nostama amerikkalainen Joshua James tulee ensimmäistä kertaa esiintymään Linnateatteriin! Joshuan on hurmannut yleisönsä ympäri maailmaa hyvin omaperäisellä ja intiimillä laulutyylillään sekä
vangitsevalla esiintymisellään. Joshua esiintyy yhdessä Evan Coulomben ja
Hoedown-yhtyeestäkin tutun laulaja-lauluntekijä Mika Kuokkasen kanssa.
Kesto noin 1 h 50 min sisältäen väliajan | Liput 25/20 €
13
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TEATTERIRAVINTOLA

VIERAILU

SUKLAASYDÄN

to 31.1.
to 21.2.

Nostalginen matka iki-ihanalle 60-luvulle.

klo 19
klo 19

Otto Kanervan kirjoittamassa ja ohjaamassa näyttämökonsertissa
kuullaan 60-luvun unohtumatonta musiikkia dialogin siivittämänä.
Suklaasydän herättää liikutuksen sekaisia muistoja kyyskytluvun nuorille.
Lavalla nähdään Anna Hanski, Sani ja Annika Eklund sekä taitava viisihenkinen orkesteri puhaltajineen.
Kesto 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 32/27 €
DOMINO-SALI *
TEATTERIRAVINTOLA **

Ilkka Heiskanen
jatkaa hulvatto
man
hauskojen yhde
nmiehen
esitystensä sarja
a!

VIERAILU

ELMO

la 2.2.
pe 1.3.
la 2.3

- MONOLOGI

klo 19 *
klo 19 **
klo 19 **

Onnellisen lapsuuden, merillä seilaamisen, rakkauden ja sattumuksen
kautta Elmosta kehkeytyy kaikkien urheilulajien superlahjakkuus. Hän
päihittää Anderssonit, Svenssonit tai Karlssonit! Jättää suvereenisti
jälkeensä Neuvostoliittolaiset, Jenkit tai Norsunluurannikon edustajat
niin kesä- kuin talvikisoissa, yksilö-ja joukkuelajeissa. Kaikessa!

Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 30/25 €
Linnateatterin kevät 2019
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DOMINO-SALI

VIERAILU

SUURI MUUMIKONSERTTI

la 2.2.

klo 13

Konsertti koostuu kaikille tutuista muumilauluista, joita esitetään
Benny Törnroosin johdolla.
Esityksen aikana leikitään, lauletaan, tanssitaan sekä välillä myös jumpataan. Mukana viisi muumihahmoa, Muumitalo ja muuta rekvisiittaa.
Konsertin alusta alkaen tunnelma on katossa ja muumilaulut raikuvat täyttäen niin pienen kuin suuremmankin yleisön sydämet.
Tilaisuus soveltuu vauvasta vaariin! Ryhmälippu 70 € (sis. 4 hlö)
Kesto noin 1 tunti, ei väliaikaa | Liput 20 €
DOMINO-SALI *
TEATTERIRAVINTOLA **

VIERAILU

SAIKKUA, KIITOS!

pe 8.2.
la 9.2.
pe 1.3.
la 2.3.

klo 19**
klo 19**
klo 19*
klo 19*

Ympäri Suomea esitetty, stand up-koomikko Ismo Leikolan ja Kalle Pylvänäisen kirjoittama iloittelu on muutamassa vuodessa kerännyt maanlaajuisesti uskomattoman määrän esityksiä ja yleisöä. Otto Kanervan
ohjaaman esityksen aihe on kaikille suomalaisille tuttu: terveys ja sairaus; terveyskeskukset ja sairaalat; lääkärit, potilaat ja sairaanhoitajat. Nauru on kaikunut ympäri Suomea ja vähän ulkomaillakin. Loistavat näyttelijät Mikko
Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen esiintyvät useissa
rooleissa nauruhermoja kutkuttavasti. Eikä naurulle tuntuisi
Yli 300
esitystä
olevan loppua.
0
ja 90 00
tä
tyytyväis
!
a
ja
o
kats

Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 35/27 €
15
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Kaikki lippuhintamme
sisältävät
toimituskulut

VIERAILU

STAND UP DOMINO!

la 9.2.

klo 19

Keskellä syvintä talvea Turussa nautitaan kolmen stand up esityksen
verran lämpöä naurulihasten jumppauksella! Näistä kolmesta maratonin verran naurattaa Dominon show. Stand Up Domino! -esitys tuo
lavalle kuusi kuumaa koomikkoa: Riku Sottinen, Eeva Vekki, Matti
Patronen, Heikki Vilja, Jukka Lindström ja Robert Pettersson.

䴀愀琀琀椀 倀愀琀爀漀渀攀渀Ⰰ 䔀攀瘀愀 嘀攀欀欀椀Ⰰ
刀漀戀攀爀琀 倀攀琀琀攀爀猀猀漀渀Ⰰ 䠀攀椀欀欀椀 嘀椀氀樀愀Ⰰ
Kesto noin 2 tuntia sis. väliajan | Liput 29/25 € | K-16 | Järj. W&T Comedy
TEATTERIRAVINTOLA

VIERAILU

MATTI NYKÄNEN

pe 15.2.

klo 19

- HYPPY SUMUUN

Matti Nykänen - Hyppy Sumuun -monologinäytelmä raottaa ovea Suomen legendaarisimman urheilijan mieleen. Näyttelijä Tatu Mönttisen
kirjoittaman, lukuisista Mattia käsittelevistä kirjoista ja tv-haastatteluista koostetun, dokumenttiteatterimaisen esityksen lähes kaikki repliikit ovat oikeasti sanottuja. Tule katsomaan mitä sanottavaa Nykäsellä on rakkaudesta, masennuksestaan, perheestään, strippausurastaan,
unohtamatta tietenkään Matin legendaarisia lausahduksia.
Kesto noin 1 tunti 30 minuuttia sisältäen väliajan | Liput 25/20 €
Linnateatterin kevät 2019
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DOMINO-SALI

VIERAILU

ISÄN JÄLKI - MONOLOGI

la 23.2.
su 24.2.

klo 19
klo 13

Nuoren kenttäpapin tarina näyttämöllä – ”Kollaa kesti, entä me?”
Tositapahtumiin perustuvassa näytelmässä seurataan mieheksi kasvamisen vaiheita satavuotiaassa Suomessa nuoren kenttäpapin Jorma Heiskasen tarinan kautta. Heiskanen kirjoitti kokemuksistaan kirjan Kenttäpappina Kollaalla heti sodan jälkeen. Hän katosi jatkosodan
alussa kesäkuussa 1941. Keskiössä ovat nuorten miesten elämät ja
niiden rakentaminen sodan kauhuista selviämisen jälkeen.
Kesto noin 2 tuntia 30 minuuttia sisältäen väliajan | Liput 24 €
DOMINO-SALI

VIERAILU

HAPPORADIO

konserttisalikiertue
keväällä 2019

- JOTAIN KAUNISTA

to 28.2.

klo 19

Seitsemän studioalbumia ja yhden tuplakokoelman julkaisseen suomirockin kärkikastiin kuuluvan Happoradion suosio on vuodesta toiseen
kasvanut tasaisesti. Vuonna 2001 perustetun yhtyeen uralle on mahtunut lukuisia kulta- ja platinalevyjä sekä listaykkösiä. Laulaja Aki Tykki
hurmasi televisiokatsojat Nelosen supersuositussa Vain elämää –ohjelmassa keväällä 2018. Aki Tykki: ”Rakastan kaikenlaista keikkailua,
ehkä näitä konserttisaleja kuitenkin kaikkein eniten.”
Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput alk. 32,50 €
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DOMINO-SALI

Kaikki lippu
hintamme sisältävä
toimituskult
ut
VIERAILU

PATE MUSTAJÄRVI

ti 12.3.

klo 19

- TEATTERIN KUMMITUS

Teatterin kummitus -kiertue rantautuu maaliskuussa 2019 teatterien
lavoille yhteensä 18 konsertin verran. Kyseessä on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä Mustajärvi esittämässä legendaarisia, kiertuetta varten
uudelleen sovitettuja kappaleitaan kitarasäestyksellä intiimissä teatterimiljöössä.
Säestyksestä vastaa kitaristi Ari “Kankku” Kankaanpää.
Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 32 €
TEATTERIRAVINTOLA

VIERAILU

EDU KETTUNEN & MIKA KUOKKANEN
+ JOHANNA & MIKKO IIVANAINEN
2 + 2 on enemmän!

to 14.3.

klo 19

Edu, Mika ja IIvanaiset muodostavat nelikon, josta ei tunnetta ja sävyjä
puutu! Olohuonemaisissa konserteissa nämä neljä esittävät yhdessä
omia kappaleitaan sekä myös huolella valikoimiaan lainakappaleita.
Luvassa on herkkiä hetkiä, elämänmakuisia tarinoita ja tietysti myös
huumoria.
Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 29 €
Linnateatterin kevät 2019
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TEATTERIRAVINTOLA
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VAIN RAKKAUSLAULUT

la 16.3.

klo 19

Vain rakkauslaulut on koskettava ja hauska rakkauslauluilta. Rakkauslaulut omistetaan lapselle, ystävälle, pysyville ja menneille puolisoille,
kielletylle rakkaudelle, arkiselle rakkaudelle, niille, jotka rakastuvat
koko ajan ja niille, jotka rakastuvat vain kerran.
Tv:stä tuntemattomat musiikkiteatterin rautaiset ammattilaiset näyttelijä Kaisa Leppänen ja pianisti Ville Myllykoski johdattavat katsojan
musiikkigenrestä toiseen hellien ja ravistellen suomenkielisiä rakkauslauluklassikoita.
Kesto noin 1 tunti 15 minuuttia, ei väliaikaa | Liput 18 €
Kuva: Mirka Kleemola / Helsingin Kaupunginteatteri

DOMINO-SALI

VIERAILU

ULLA TAPANINEN

la 16.3.

klo 19

– LAVA AMMUNTAA V

Ulla Tapanisen uusin monologi Lava-ammuntaa V tarjoilee come back
-komiikkaa kaikilla mausteilla. Hervottoman hauskassa esityksessään
Tapaninen käsittelee tuttuun tyyliin kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä.
”Ulla Tapaninen ei petä katsojaa, paranee vanhetessaan kuin hyvä viini!” -katsojapalaute
”Nauraa sai niin paljon kuin huvitti. Ihana irtiotto arjesta!” -katsojapalaute
”Hervottoman hauska, mutta myös koskettava!” -katsojapalaute

Kesto noin 1 tunti 45 minuuttia sisältäen väliajan | Liput 32/27 €
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DOMINO-SALI

VIERAILU

SILVENNOINEN, FÖRSTI,
HELA & BAND

ke 20.3.

klo 19

Suomalainen pitkän linjan blueskitaristi-laulaja Heikki Silvennoinen on
tehnyt mittavan ja menestyksekkään päivätyön muusikkona ja myöhemmin näyttelijänäkin. Lavalla nähdään ja kuullaan lukuisissa tv-ohjelmissa ja
yhtyeissä esiintynyt upeaääninen Johanna Försti, Mukana menossa myös
Heikki Hela, jonka laulajaura alkoi 1980-luvulla. Nyt nämä ”nuoret” lahjakkaat muusikkokonkarit lähtevät yhteiselle kiertueelle.
Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 33 € / ovelta 38 €
DOMINO-SALI

VIERAILU

MIITTA ELÄÄ

ke 27.3.
to 28.3.
ke 24.4.

klo 19
klo 19
klo 19

Täysin naurettava muistotilaisuus hyvälle elämälle.
Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että Miitta elää! Tervetuloa teatteriin kuulemaan, kun Miitta Sorvali elämänsä muistoa kunnioittaen
kertoo pimeimmätkin tarinansa. Tässä muistotilaisuudessa itse vainaja myös laulaa - virsien sijasta kuullaan Miitan rakkaimmat kappaleet.
Laulujen sovittamisesta vastaa Risto Kupiainen, ja esityksen ohjaavat
Miitta Sorvali sekä Sanna Stellan.
Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 32 €
Linnateatterin kevät 2019
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DOMINO-SALI

VIERAILU

JUHA TAPIO - PIENIÄ TAIKOJA

pe 29.3.
la 30.3.

klo 19
klo 19

Juha Tapion kevään 2019 kiertue Pieniä Taikoja tuo yleisön eteen
nahkansa luoneen artistin.
Luvassa on tiivistunnelmainen konsertti-ilta, jonka runkona ovat Juhan
uuden, kiertueen alla ilmestyvän levyn laulut. Mutta mukaan mahtuu
myös monta tuttua hittiä, jotka saattavat aueta kuulijalleen ikäänkuin
uusina teoksina, tuoreen ja vähäeleisen tulkintansa myötä. Nämä spesiaalit konsertit tehdään vain tänä keväänä!
Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 42,50 €
TEATTERIRAVINTOLA

VIERAILU

PARASTA ENNEN

ke 3.4.
to 4.4.
ke 24.4.
to 2.5.

Parasta ennen on Ilmari Saarelaisen esittämä
huippusuosittu ikäkomedia. Superhauskassa yhden miehen komediassa kuulet ikääntymisestä ihan kaiken.

klo 19
klo 19
klo 19
klo 19

Luvassa paljon, paljon osuvia faktoja eletystä elämästä!
Ikäsuositus: Suosittelemme jo elämää nähneille
Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 42,50 €
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DOMINO-SALI

VIERAILU

TOPMOST

ke 3.4.

klo 19

- POPHISTORIALLINEN KONSERTTIKIERTUE
1964 perustettu Topmost-yhtye juhlii 55-vuotista taivaltaan ensi vuonna! ”Topparit” on maailmanluokan harvinaisuus: 1960-luvulla esiintynyt ja levyttänyt yhtye soittaa vielä vuonna 2019 yhtä vaille alkuperäisessä kokoonpanossaan. Topmostin kokoonpanoon kuuluvat Gugi
Kokljuschkin (laulu), Harri Saksala (laulu), Kisu Jernström (rummut), Holle Holopainen (basso), Eero Lupari (kitara) ja Tommi Lindell (koskettimet).
Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 30 €
TEATTERIRAVINTOLA

VIERAILU

PARHAAT PALAT

pe 5.4.

klo 19

– JACKE BJÖRKLUNDIN STAND UP -ILTA
Nelosen Stand Up! -ohjelmasta tutun Jacke Björklundin odotettu
sooloshow Parhaat palat – stand up -ilta on sekoitus Jacken tykätyimpiä juttuja sekä hauskimpia uusia tarinoita – ja niitähän riittää! Jacke on sitä mieltä, että stand up on parasta, mitä ihminen voi vaatteet
päällä tehdä, joten yleisöllä tulee olemaan vähintään yhtä hauskaa.

Kesto noin 1 tunti 30 minuuttia sisältäen väliajan | Liput 27 €
Linnateatterin kevät 2019
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DOMINO-SALI

VIERAILU

LUDVIG XIV – KONSERTTI

la 6.4.

klo 19

Ludvig XIV on tuore kokoonpano, jonka keskiössä on sen perustaja ja
laulusolisti kulttuurineuvos Veijo Baltzar. Yhtye esiintyi vuoden 2017
aikana viidessä eri Euroopan kaupungissa: Riiassa, Tallinnassa, Zagrebissa, Seredissä ja Budapestissa. Konsertti oli tribuutti kulttuurineuvos
Veijo Baltzarin 50- vuotiselle taiteilijauralle.
Sukupolvien kohtaaminen vie konserttiyleisön vanhan hyvän ajan
tanssilavatunnelmiin. Ohjelmisto sisältää Suomen kansan suosikkeja:
ikivihreitä balladeja ja iskelmäklassikoita.
Kesto noin 2 tuntia 30 minuuttia sisältäen väliajan | Liput 29/26 €
TEATTERIRAVINTOLA

VIERAILU

KOROT KATTOON!

to 11.4.

klo 19

-ELI VALMENNUSTA JA VIETTELYKSIÄ
Rooleissa Ria Kataja ja Minna Kivelä

Suomalainen telenovela Korot kattoon on komedia kovasta yrittämisestä ihmissuhteiden viidakossa.
Luvassa on railakasta menoa, mielipuolisia käänteitä ja intensiivisiä
tuijotuksia. 10 hahmoa, kaksi koomikkoa. Ahmi koko kausi tunnissa.
Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan | Liput 27 €
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rjolla myös
*Tapp
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30.4. iltaan
(sis. ruokailu)
69 €

VIERAILU

LAILASTA LORDIIN

la 27.4.
ti 30.4.

klo 20
klo 20*

- EUROVIISUSHOW REMIX -Jukka Kuronen ja Marko Vainio

Laila ja Lordi ovat täällä jälleen! Ja tietenkin päivitetyn kavalkaadinsa kera! Lailasta Lordiin –euroviisushow on kahden Suomen suosituimman dragartistin hulvaton Euroviisu-ilottelu. Jukka K. ja Marko
Vainio ovat kiertäneet Suomea yhdessä ja erikseen jo vuosikymmeniä
ohjelmistossaan niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin tähtiartisteja. Nyt
tämä kaksikko lyö euroviisurepertuaarinsa yhteen ja lopputulema on
hervoton, hillitön ja ehkä hieman hysteerinenkin euroviisuspektaakkeli.
Kesto n. 2 tuntia sis.väliajan | Liput 32/26 € | Suositusikäraja K-15
DOMINO-SALI

Konsertissa
ikivihreitä
klassikoita 50-,
ja 60-luvuilta!

VIERAILU

HURMIO À LA TEEMU ROIVAINEN
- VAPPUKONSERTTI AIKUISEEN MAKUUN!

ke 1.5.

klo 17

Tangokuningas Teemu Roivainen on vahvasti legendaaristen Olavi
Virran ja Frank Sinatran jalanjäljillä. Tiedämme Teemun ehkä aikansa
parhaaksi tangojen tulkitsijaksi ja tässä konserttisarjassa Teemu ottaa
haasteen myös kaikkien aikojen parhaaksi viihdelaulajaksi arvioidun
Frank Sinatran hittikappaleitten tulkinnoista. Herkullisen lisämausteen
tulkintoihin antaa viulutaiteilija Henrik Perelló ja loistavat Teemulle tilaustyönä tehdyt, tango-sovitukset. Takuuvarmana säestäjänä toimii
Tamperelainen huippuorkesteri HT Combo mini Big Band solisteineen!
Kesto noin 2 tuntia 10 minuuttia sisältäen väliajan | Liput 37/34 €
Linnateatterin kevät 2019
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FINFRINGE 2019
Turun ensimmäinen Fringe- festivaali, ui Åbo Svenska Teaterin kolmelle näyttämölle ja
läheisiin kaupunkitiloihin 10.–12.5.2019. FINFRINGE on yhteisöllinen ja avoin nopeiden
esitysten tapahtuma. Kolmen kiivaan keväisen päivän aikana katsoja sukeltaa esittävän
taiteen eri lajien esityksiin, uppoutuu niiden uusiin näkemyksiin ja tulee osaksi kansainvälistä festivaalia. Ympäristöohjelmaa noudattavassa tapahtumassa nähdään suomalaisia ja kansainvälisiä esityksiä valtavirran reunalta.
Fringe-festivaaleja on yli 250 maailmanlaajuisesti. Lähtökohta on, että kuka tahansa ammattilainen tai harrastaja - voi hakea mukaan esiintymään millä tahansa esityksellä.
Ohjelmistossa voi olla teatteria, nukketeatteria, tanssia, sirkusta, burlesqueta, tarinankerrontaa, performanssia, poikkitaiteellisia esityksiä sekä kaikkea muuta, mitä voi kutsua esitystaiteeksi. Suomalaisena erikoisuutena FINFRINGEssä nähdään “esitystaiteen
jokamiesluokka”. Siinä autetaan työpajojen avulla ketä tahansa rakentamaan esitys itselleen tärkeästä aiheesta. FINFRINGEn ohjelmisto julkaistaan ja liput tulevat myyntiin
helmikuun 2019 lopussa. Seuraa nettisivujamme finfringe.fi
Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa FINFRINGE ry.n tukena on turkulainen
ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat Åbo Svenska Teaterista, Turun kaupunginteatterista, Linnateatterista, Turun Taideakatemiasta ja Logomosta. FINFRINGE on myös osa
yhteispohjoismaista Nordic Fringe Networkiä sekä World Fringe- organisaation jäsen.

KEVÄT 2019
Teatteriravintola
Domino-sali

TAMMIKUU
pe
la
la
su
su
to
pe
la
la
ke
to

18.1.
19.1.
19.1.
20.1.
20.1.
24.1.
25.1.
26.1.
26.1.
30.1.
31.1.

19:00
19:00
19:00
13:00
15:00
19:00
19:00
13:00
19:00
19:00
19:00

Kaikki mieheni
Amy & Bowie
Kaikki mieheni
Herra Hakkaraisen 7 ihmettä
Herra Hakkaraisen 7 ihmettä
Häpeä – Nolo komedia
Häpeä – Nolo komedia
Appivanhempien ABC
Appivanhempien ABC
Joshua James – Evan Coulombe & Mika Kuokkanen
Suklaasydän

19:00
13:00
19:00
13:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
13:00
19:00

Häpeä – Nolo komedia
Häpeä – Nolo komedia
Häpeä – Nolo komedia
Suuri Muumikonsertti
Elmo
Moottoritie on kuuma (Ensi-ilta)
Moottoritie on kuuma
Saikkua, kiitos!
Saikkua, kiitos!
Stand Up Domino!
Moottoritie on kuuma
Moottoritie on kuuma
Matti Nykänen - Hyppy sumuun
Häpeä – Nolo komedia
Moottoritie on kuuma
Moottoritie on kuuma
Suklaasydän
Moottoritie on kuuma
Häpeä – Nolo komedia
Isän jälki -monologi
Isän jälki -monologi
Happoradio

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Saikkua, kiitos!
Elmo
Saikkua, kiitos!
Elmo
Moottoritie on kuuma
Moottoritie on kuuma
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1.2.
2.2.
2.2.
2.2.
2.2.
7.2.
8.2.
8.2.
9.2.
9.2.
14.2.
15.2.
15.2.
16.2.
16.2.
21.2.
21.2.
22.2.
22.2
23.2.
24.2.
28.2.

MAALISKUU
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1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
7.3.
8.3.
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9.3.
9.3.
12.3.
13.3.
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15.3.
16.3.
16.3.
21.3.
22.3.
22.3.
23.3.
23.3.
23.3.
24.3.
24.3.
27.3.
28.3.
29.3.
29.3.
30.3.
30.3.

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
13:00
19:00
19:00
12:00
14:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Moottoritie on kuuma
Miehenkäyttöopas
Pate Mustajärvi
Moottoritie on kuuma
Moottoritie on kuuma
Edu Kettunen&Mika Kuokkanen
+ Johanna&Mikko Iivanainen
Moottoritie on kuuma
Ulla Tapaninen: Lava ammuntaa V
Vain rakkauslaulut
Moottoritie on kuuma
Moottoritie on kuuma
Uusi Yritys
Uusi Yritys
Uusi Yritys
Moottoritie on kuuma
Herra Hakkaraisen 7 ihmettä
Herra Hakkaraisen 7 ihmettä
Miitta elää
Miitta elää
Juha Tapio – Pieniä taikoja
Uusi Yritys
Juha Tapio – Pieniä taikoja
Uusi Yritys

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
20:00
20:00

Moottoritie on kuuma
Topmost 55v. -juhlakiertue
Moottoritie on kuuma
Parhaat palat – Jacke Björklundin stand up -ilta
Uusi Yritys
Ludvig XIV -konsertti
Korot kattoon
Uusi Yritys
Uusi Yritys
Miitta elää
Moottoritie on kuuma
Moottoritie on kuuma
Uusi Yritys
Uusi Yritys
Lailasta Lordiin – Remix
Lailasta Lordiin – Remix

17:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Hurmio -konsertti
Uusi Yritys
Uusi Yritys
Uusi Yritys
Uusi Yritys
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4.4.
3.4.
5.4.
5.4.
6.4.
6.4.
11.4.
12.4.
13.4.
24.4.
25.4.
26.4.
26.4.
27.4.
27.4.
30.4.
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1.5.
3.5.
4.5.
10.5.
11.5.
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VIIME HETKET
TEATTERIRAVINTOLASSA
Olohuone teatterilla
Linnateatterimaisuus korostuu Teatteriravintolan rennossa atmosfäärissä. Hämyisä tila luo mainiot puitteet vaikka romanttisille treffeille – vink, vink! Nautiskele rauhassa kolme ruokalajia
esityksen edetessä, tai valitse viinilasi ja juustolautanen. Juo,
syö ja nauti viihdyttävästä esityksestä. Viimeinen mahdollisuus
kokea Linnankadun Teatteriravintola keväällä 2019!

Keittiömestarimme suunnittelee keväälle makunystyröitä kutkuttelevan ruokalistan,
suosien kauden raaka-aineita. Ruokalistalle kuuluu aina liha-, kala- ja kasvisvaihtoehdot
ja ruoka valmistetaan omassa keittiössämme. Tarkkaan harkitut viinit täydentävät makujen sinfonian. Juomavalikoimassa suosimme lähialueiden tuottajia.
RENTOA TYYLIKKYYTTÄ DOMINO-RAVINTOLASSA
Domino-ravintola – ruokaa sielulle ja ruumiille
Tyylikkään Domino-ravintolan keittiömestarimme loihtii dramaturgin tapaan tarinoita lautasille. Kolmesti vuodessa vaihtuvan ruokalistan herkut valmistetaan alusta asti
omassa keittiössämme satokauden raaka-aineita suosien. Saatavilla on aina liha-, kalaja kasvisvaihtoehdot. Viinit paritamme huolellisesti ruokalajien kanssa.

MITEN TOIMIA?
1. TUTUSTU TARJOILUVALIKOIMAAMME verkkosivuillamme
www.linnateatteri.fi/ravintola ja valitse itsellesi mieluisin kokonaisuus.
Sivuiltamme löydät voimassa olevan menun, hinnat ja saat tiedon
mahdollisista sesonkituotteista sekä tarjouksista.
2. VOIT TEHDÄ RUOKAVARAUKSEN NETISSÄ!
Varaa illallinen ja väliaikatarjoilut ennakkoon (viikko ennen tilaisuutta)
helposti suoraan nettisivuilta tai yhdellä puhelinsoitolla (02) 232 1215
tai sähköpostitse info@linnateatteri.fi
3. SAAVU PAIKALLE ja nauti hyvästä esityksestä, iloisesta
palvelusta ja rennosta tunnelmasta.
Psst. Ruokailut onnistuvat vain teatteriesityksen yhteydessä.
Linnateatterin kevät 2019
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KEVÄTMENU
Tarjolla tammi-toukokuussa 2019 Linnateatterin
Dominoravintolassa (Puutarhakatu 8) sekä
Teatteriravintolassa (Linnankatu 31)
Alla olevista lautasannosvaihtoehdoista voit koota haluamasi menun
tai ottaa vaikka vain jälkiruoan. Ruokavaraukset ja ilmoitukset
erityisruokavalioista tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen esityspäivää
soittamalla numeroon 02 232 1215 (arkisin 9-16) tai sähköpostitse
osoitteeseen info@linnateatteri.fi.
Voit tehdä varauksen myös helposti nettisivuillamme!

ALKURUUAT
• Luomu-blinejä, siianmätiä, punajuurta ja graavilohta (L)
• Friteerattuja etanoita, Peltolan sinihomejuustoa ja talviyrtti-salaattia (L,G)
• Luomu-härkäcarppaccio, maa-artisokkaa ja lähiyrttejä (L,G)
• Voipapu-pinaattikeittoa ja uppopaistettua luomukananmunaa (L)

13 €
11,50 €
13 €
10 €

PÄÄRUUAT
• Karitsan paahtopaistia ja haudutettua niskaa, luomu-sitruunakastiketta (L,G)
• Paahdettua lohta, chimichurria lähiyrteistä ja porkkana-voikastiketta (L)
• Vuohenjuustolla täytettyä artisokkaa ja lähiyrttirisottoa (L,G)
• Superfood-salaattia ja punajuurella graavattua lohta (L,G)

27 €
24 €
17 €
17 €

JÄLKIRUUAT
• Tummasuklaakakkua, luomukarpaloita ja maitosuklaata (VL,G)
• Talviomena-terriiniä, seljanmarjaa, luomu-kauraa ja vaniljajäätelöä (L,G)
• Mokkainen crème brulee karamellillä ja maitojäädykkeellä (L,G)
• Lähijuustoja, siemennäkkileipää, talviomenaa ja mulperinmarjaa (VL,G)

11 €
11 €
11 €
13,50 €

59 € / hlö

Keittiömestarin kuuden
ruokalajin yllätysmenu!

29

Linnateatterin kevät 2019

yös
Meiltä m
rtit
o
k
ja
h
la
ikkiin
a
k
vuoden
isiin!
e
iv
to
lahja

HYVÄ TIETÄÄ
Lippujen lunastaminen ja
varaaminen muualta
Linnateatterin lippuja voi ostaa myös
Ticketmasterin toimipisteistä tai verkkokaupasta osoitteesta www.ticketmaster.
fi. Turussa palvelevat mm. Stockmann,
Sokos Wiklund, K-Citymarketit
sekä Prismat.

Lipunmyyntipiste
Humalistonkatu 7, 20100 Turku
Avoinna ke-pe: Klo 14-18
Ovilipunmyynti avoinna tuntia
ennen esitystä.
Myyntipalvelu
puh. 02 232 1215
(ma-ti klo 9-16, ke-to klo 9-18)
info@linnateatteri.fi

Ticketmasterin puhelinpalvelu palvelee
ma-la klo 8-21, su ja pyhinä klo 10-18
numerossa 0600 10 800
(1,98 €/min+pvm).

Katso lipunmyynnin poikkeusaukioloajat
www.linnateatteri.fi

Ravintolatilaukset
Pöytävaraukset ja ruokatilaukset tulee
tehdä viimeistään viikkoa ennen
esityspäivää. Voit tehdä sen helposti
suoraan nettisivuilta, myyntipalvelusta
(02) 232 1215 tai info@linnateatteri.fi

Pääsyliput
Lippuvaraukset ovat voimassa kaksi
viikkoa varauksen tekohetkestä
eteenpäin. Ostettuja lippuja ei lunasteta
takaisin tai vaihdeta muihin esityksiin.
Lippu- ja illallislahjakortit
Linnateatterin lippu- ja illallislahjakortit
ovat myynnissä Linnateatterin lipunmyynnissä. Lahjakortti on voimassa kuusi
kuukautta ostopäivästä ja se käy vain
Linnateatterista ostettaviin lippuihin.
Illallislahjakortista saat lisätietoa
lipunmyynnistämme.

Saapuminen
Linnateatterilla ei ole varsinaista
asiakaspaikoitusta. Lähimmät pysäköintipaikat voit tarkistaa osoitteesta
www.turku.fi/pysakointi. Kaikki teatterin
esitykset alkavat teatterin kellon mukaan.
Myöhästyneet pääsevät sisään väliajalla.
Esteettömyys
Teatteriravintolaan ja Domino-saliin
on esteetön pääsy. Liikuntaesteisten
liput tulee varata suoraan
Linnateatterin lipunmyynnistä.
Tiloistamme löytyy myös inva-wc.

Maksuvälineet
Liput voi maksaa käteisellä, pankkikortilla
tai yleisimmillä maksukorteilla. Lisäksi
lipunmyynnissämme maksuvälineinä
käyvät Kulttuuriseteli, Virikeseteli, Tyky
Kunto+ -setelit, Tyky Online sähköinen
arvoseteli, Eazybreak-mobiili, Mind&Body
–kortti, Smartum Mobiili sekä ePassi.
Laskutuslisä 10 €.

Linnateatteri pidättää
oikeuden muutoksiin.

Toimitus Annukka Vauhkonen ja Sari Satama | Graafinen suunnittelu Nils Krogell
Painopaikka Paino-Kaarina | Painosmäärä 5 000

Linnateatterin kevät 2019

30

Käsikirjoitus

Antto Terras

Ohjaus

Kari-Pekka Toivonen

Ensi-ilta 6.6.2019
Osa kesän päivistä jo myynnissä!
www.linnateatteri.fi

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Tunnus 5017358
00003 VASTAUSLÄHETYS
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Linnateatterin uutiskirje
– pistetäänkö tilaukseen?
Istahda ajankohtaisten teatterivinkkien eturiviin!
Uutiskirjeissämme haluamme helliä teatterin ystäviä inspiroivilla
teemoilla ja ajankohtaisilla teatterivinkeillä. Uutiskirjeen tilaajana
saat ensimmäisten joukossa tiedot tulevista uutuuksista.
Lisätietoa nettisivuilta ja lipunmyynnistämme, p. (02) 232 1215.

Nimi
Katuosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero
Sähköposti
Kyllä, haluan liittyä Linnateatterin
[ ] kausiesitteen postituslistalle (kaksi kertaa vuodessa)
[ ] sähköisen uutiskirjeen tilaajaksi (keskimäärin kerran kuukaudessa)
Voit palauttaa lomakkeen Linnateatteriin tai lähettää sen postitse.
Postimaksu on valmiiksi maksettu.

