
SYYSKAUDEN ILOISET RYHMÄRETKET 
JA PIKKUJOULUT 
 
Ryhmälle syysretki tai pikkujoulusuunnitelmat vielä avoinna? Imatran uudessa teatteritalossa on 
syyskaudella tarjolla aikuisille kaksi erilaista näytelmää.

Hiljaiset sillat on yksi maailman menestyneimmistä rakkausdraamoista, jonka pääosissa Imat-
ralla nähdään syksyllä Ulla-Maija Järnstedt ja Ari-Matti Hedman (vier.). Tämä esitys tarjoaa kat-
sojalle suuria tunteita.
Joulurevyy Sienimäeltä: Kolme muskottisoturia sisältää hauskan mukaansatempaavan tarinan ja 
hyvää livemusiikkia. Lavalla nähdään koko Teatteri Imatran näyttelijäkunta, sekä bändissä Heikki 
Pöyhiä, Lauri Kuosa ja Pekka Ranta. Kolme muskottisoturia on taattu pikkujoulutunnelman ko-
hottaja!

Valitse esitys ja ajankohta, ja tee alustava lippuvaraus. Vahvistat lopullisen lippumäärän sovit-
tuun päivään mennessä (n. 1 kk ennen esityspäivää), jonka jälkeen toimitamme sinulle liput ja 
laskun.

HERKULLINEN PIKKUJOULUBUFFET 
Teatterikahvilamme tarjoaa pikkujoulun 
salaattibuffetin yli 20 hengen ryhmälle hintaan 
22,90 €/hlö. Kysy buffaa myös pienemmälle ryhmälle!

Sis. alkoholittoman glögin, viittä erilaista salaattia, 
leivän ja levitteen sekä pienen makean jälkiruoan. 
Buffet katetaan Teatterikahvilaan sovitusti 1-1,5 tuntia 
ennen näytöksen alkua. Salaattibuffetin tilaukset vähintään 
7 vrk ennen tilaisuutta. Tilassa voi ruokailla samanaikaisesti 
useampia eri ryhmiä.
Lue lisää ja tutustu tarjontaan teatteri-imatra.fi/pikkujoulut

VARAA PIKKUJOULUBUFFET
p. 040 716 8097 (ark. klo 9-16)
myyntipalvelu.lpr-imatra@fazer.fi

VARAA LIPUT
p. 020 617 6647 (ark. klo 9-15)
teatteri@imatra.fi 

Ryhmät yli 20 henkilöä
Hiljaiset sillat    24€/lippu  
Kolme muskottisoturia  27€/lippu 
Joka 20. lippu veloituksetta, 
max. 3 veloituksetonta lippua/ryhmä. 

teatteri-imatra.fi/pikkujoulut
Kallenkuja 3, 55100 IMATRA

http://www.teatteri-imatra.fi/pikkujoulut 
http://www.teatteri-imatra.fi/pikkujoulut
http://www.teatteri-imatra.fi/pikkujoulut
http://www.teatteri-imatra.fi/ohjelmisto/kolme-muskottisoturia
http://www.teatteri-imatra.fi/ohjelmisto/hiljaiset-sillat
http://www.teatteri-imatra.fi


 

Imatran Taidemuseossa syksyllä 2018

Koru6
20.8. - 15.9.
Suomen korutaiteen yhdistyksen järjestämä näyttely. Uutta kansainvälistä korutaidetta.

Kadonnut häviämättömyys, Kristiina Pellinen
21.9. - 13.10. 
Materiaaleina mm. poisheitetyt esineet, purettujen rakennusten osat ja vanhat valokuvat.

Maasta, metsästä, vedestä, ilmasta ja plasmasta
19.10. - 10.11. 
Marko Taimelan kokoama ryhmä kaakkoissuomalaisia kuvataiteilijoita. Keskiäkäistä miesenergiaa.

Kaisu Häkkänen ja Susanna Pälviä
16.11. - 8.12. 
Esillä valokuvia ja installaatioita. Tekijöitä yhdistävät opiskelu Hollannissa ja samankaltaiset aiheet.

Sinikka Kurkinen
14.12.2018 - 19.1.2019
Esillä Sinikka Kurkisen uusimpia teoksia muutaman viime vuoden ajalta.

Yhdistä 
teatteriretki 

museokäyntiin. 

kulttuuritalovirta.fi

VAPAA 
PÄÄSY!

https://www.kulttuuritalovirta.fi
http://www.kulttuuritalovirta.fi

