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HYACINTH BUCKET ON TÄÄLLÄ!
Imatran kesäteatterissa nähdään ensi kesänä huippusuosittuun tv-sarjaan pohjautuva komedia, jonka 
hullunkuriset hahmot tarjoilevat riemukasta seuraa. Hyacinth Bucket (lausutaan Bukee) saa selville, että 
hänen naapurinsa Emmet on alkanut vetää näytelmäkerhoa, ja yksi mielenkiintoisista rooleista olisi va-
paana. Tähän rooliin Hyacinth pitää itseään täydellisenä. Suunitelmaan tulee kuitenkin mutkia ja teatteris-
sa tunnelma alkaa kuumentua, kun ”lady of the house” pääsee diivailemaan. Päivä muodostuu kaaoksek-
si, mutta julkisivu pidetään tietenkin kunnossa viimeiseen saakka.

Hyacinthin pääroolissa nähdään jo legendaksi muodostuneen Kumman kaa -televisiosarjan tähti, tervey-
denhoitaja Ellua näytellyt Minna Koskela. Ensi-ilta Imatran kesäteatterissa 25.6.2020.

Pokka pitääImatran kesäteatterissa

Ennakkovaraajan etu yli 20 hengen ryhmälle
Liput 23,50€/kpl (norm. 26€) kun teet alustavan varauksen teatterin ryhmämyyntiin 28.2.2020  
mennessä. Voit vahvistaa lopullisen lippumäärän 1 kk ennen esityspäivää. Lipun hinnat sis. alv 10%. 

KEVÄÄN SUURI VIIDAKKOKIRJA-MUSIKAALI
Mowglin (Antti Laine) ja eläinkumppanien valloittava seikkailu 
valtaa teatterin tarinallaan ja huumaavilla rytmeillään keväällä 
2020. Koko perheelle suunnatussa musikaalissa avautuu kat-
sojien eteen huikea kokemus, kun laulu, tanssi, ilo ja nauru sy-
kähdyttävät värikylläisessä ja visuaalisessa loistossaan. 

Klassikkoteksti Intian viidakoista, eläimistä, ihmisistä, ystävyy-
destä ja rakkaudesta sekä luonnon mittaamattomista laeista 
perustuu Nobel-palkitun kirjailijan Rudyard Kiplingin menes-
tysromaaniin. Ammattiteattereiden pohjoismainen kantaesitys 
nähdään Teatteri Imatran suurella näyttämöllä 2.8.2020. 

Ennakkovaraajan etu yli 20 hengen ryhmälle
Liput 29€/kpl (norm. 31€) kun teet alustavan varauksen teatterin ryhmämyyntiin 20.12.2019  
mennessä. Voit vahvistaa lopullisen lippumäärän 1 kk ennen esityspäivää. Lipun hinnat sis. alv 10%. 



Taidetta ja paikallisihistoriaa
Imatran Taidemuseossa esillä on keväällä 2020 mm. omia ko-
koelmia, Saimaan AMK:n opinnäytetöitä, Saara Pakarisen, Outi 
Heiskasen, Juhani von Boehmin sekä Aida Mahmudovanin tai-
detta. Kesällä 26.6.-24.7. esillä on teoksia Imatran taideyhdis-
tysten kokoelmista.

Imatran kaupunginmuseon näyttely esittelee Imatran kaup-
palan vaiheita vuosilta 1940-1970, jonka jälkeen Imatran kaup-
palasta tuli kaupunki.

Molempiin museoihin on maksuton sisäänpääsy.

Lisätietoa kulttuuritalovirta.fi 

Asuntomuseo ja Veteraanimuseo
Teollisuustyöväen asuntomuseon huoneistot edustavat si-
sustukseltaan eri vuosikymmenien asumistyyliä 1900-luvun 
alusta 1960-luvulle. Museo on avoinna kesäisin.

Veteraanimuseo sijaitsee Imatran keskustassa, aivan Valtion-
hotellin ja Kruununpuiston vieressä. Lähes satavuotias raken-
nus sisältää sotamuistoja sekä muistoja itsenäisyytemme al-
kutaipaleilta.

Lisätietoa imatra.fi/asuntomuseo ja veteraanimuseo.info

Lomaparatiisi sinisen Saimaan rannalla
Imatran Ukonniemen alue tarjoaa täydelliset puitteet aktii-
vimatkailuun. Nautiskele olostasi elämyksellisten kylpylä-
hotellien altaiden lämmössä tai hemmotteluhoidoissa.

Seikkaile alueen aktiviteettipuistoissa. Hikoile upeilla ul-
koilureiteillä Saimaan rantaharjuilla tai loistavilla urheilu-
paikoilla, ja rentoudu illallisella auringonlaskua rannalta 
katsellen tai lähivesillä ja saaristossa risteillen.

Lisätietoa ukonniemi.fi

Koskinäytös on elämys
Suomen vanhin matkailunähtävyys, mahtava Imatrankos-
ki kuohuu valloillaan koskinäytöksissä jälleen ensi kesänä 
juhannukselta elokuun lopulle ke-su klo 18. 

Tutustu ja tule kokemaan!

Lisätietoa imatrankoski.fi 

Opastetut Imatra-kierrokset 
Kruununpuisto on koskea ympäröivä Suomen vanhin luon-
nonsuojelualue. Opastetulla kävelykierroksella tutustut Kruu-
nunpuiston keisarillisiin näköalapaviljonkeihin, kalliokaiver-
ruksiin, hiidenkirnuihin ja Imatran Valtionhotellin historiaan.

Kiinnostaako arkkitehtuuri, vanhat historialliset kartanot, so-
ta-ajan historia vai jokin muu? Oppaita voi tilata Kolmen kir-
kon kierrokselle, Inkerin kierrokselle, Kartanokierrokselle, tai 
vaikkapa Marskin kierrokselle.

Lisätietoa imatranmatkailuoppaat.fi

Koe Imatran voima

kansallisihme.fi


