
Teatterikahvila - tilaa tarjoilut
p. 040 716 8097 (ark. klo 9-16)
myyntipalvelu.lpr-imatra@fazer.fi

Varaa yli 20 hengen ryhmän liput 
p. 020 617 6647 (ark. klo 9-15)
teatteri@imatra.fi 

Hyödynnä ennakkovaraajan etu kesäteatteriin!
Tee alustava varaus yli 20-hengen ryhmällesi helmikuun loppuun mennessä, saat liput hintaan 
23€/kpl! Voit varata liput teatterin ryhmämyynnistä, ja vahvistaa lopullisen määrän 1 kk ennen esi-
tystä jonka jälkeen toimitamme teille liput ja laskun. Lippuhinnat sis. 10% alv.

Teatteri Imatran ryhmämyynti p. 020 617 6647 (ark. 9-15) tai teatteri@imatra.fi 

www.teatteri-imatra.fi
Kallenkuja 3, 55100 IMATRA

TEATTERI IMATRASSA KEVÄÄLLÄ KAKSI ERILAISTA ENSI-ILTAA
Nerokas trillerikomedia Yllätysten ovet saa ensi-iltansa 2. helmikuuta teatterin suurella näyttämöllä. Ajas-
sa risteilevän esityksen pääosassa nähdään kolme naista. Marika Huomolin on esiintynyt useissa teat-
tereissa, ja viimeimmäksi työn alla on ollut rooli Teatteri Imatran Hiljaiset sillat -esityksessä. Ulla-Maija 
Järnstedt on ”Imatran oma Bette Midler”, joka taipuu tyylikkäästi rooliin kuin rooliin. Teatteri Imatrassa 
vieraileva Kirsti Valve on tuttu kasvo muun muassa Raidista, Salatut elämät ja Metsolat TV-sarjoista.  
Esityksen hitchcockmainen jännitys ja hulvaton huumori kietoo katsojat tikahduttavaan nauruun aina 
huhtikuun puoliväliin asti. 

Ilta Pekan seurassa on näyttelijä Pekka Rädyn jäähyväisnäytelmä Teatteri Imatrassa. Pekka jää eläkkeelle 
vuoden 2019 lopulla ja käy esityksessä lävitse elämäänsä ja yli 40-vuotista uraansa musiikin ja tarinan 
keinoin. Esityksen ensi-ilta on 14. helmikuuta ja se on nähtävissä 6. huhtikuuta asti.

KESÄTEATTERISSA TANKKI TÄYTEEN
Imatran Kruununpuiston kesäteatterissa laitetaan kesällä Tankki täyteen 99-oktaanista komediaa ja seu-
rataan Sulo Vilénin huoltamo-baarin elämää. Sulo Viléninä nähdään Reidar Palmgren, Emminä Satu Silvo, 
Reinikaisena Lasse Karkjärvi ja Juhanana Heikki Pöyhiä. Tankki täyteen täyttää kesän hulluttelutarpeen, 
saa riemumielen lentoon ja naurun hersymään. Liput kannattaa varata ryhmälle jo nyt!

Musiikkia ja muistoja  •  Pekka Räty 

Satu Silvo 
Reidar Palmgren

Lasse Karkjärvi

KESÄTEATTERIssa
komediaKLASSIKKO •  

nerokas trillerikomedia
Kiehtovaa jännitystä ja hillitöntä naurua
►

TARJOUKSIA JA KUTSUJA
 Jos et vielä saa teatterin uutiskirjettä sähköpostiisi, ilmoita meille sähköpostiosoitteesi osoitteeseen  
teatteri@imatra.fi. Saat jatkossa tarjouksia ja kutsuja ryhmänvetäjien tilaisuuksiin sähköpostitse.
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