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ERNEST THOMPSONIN KAIKKIEN TUNTEMA KLASSIKKO SAAPUU TEATTERI IMATRAN 
SUURELLE NÄYTTÄMÖLLE SYKSYLLÄ 2020. 
Joka kesä Norman Thayer sekä vaimonsa Ethel saapuvat kesähuvilalleen Kultalammelle, joka sijaitsee 
Mainen rannikolla. Tästä kesästä tulee kuitenkin erilainen, 48 yhteisen vuoden jälkeen elämän ilta on 
edessä, eikä varmuutta ole tuleeko enää uutta kesää. Heidän rakkautensa on syvää, ja se on muovannut 
heistä parhaita ystäviä. He ovat kuin ne kaksi kuikkaa, jotka kesästä toiseen uiskentelevat lammella. Tänä 
kesänä Etheliä 10 vuotta vanhempi Norman täyttää 80, ja vierailemaan tulee heidän tyttärensä Chelsea 
yhdessä uuden miesystävänsä Billin sekä tämän 13-vuotiaan pojan Billyn kanssa – tarkoituksena jättää 
Billy Ethelin ja Normanin hoiviin ”nuoren parin” Euroopan matkan tähden.

Tässä sydäntälämmittävässä, hurmaavassa ja koskettavassa komediassa puhutaan luopumisesta, suku-
polvien välisestä kuilusta sekä pitkästä yhdessäolosta, vanhuuden odottamattomasta tulevaisuudesta. 
Kultalampi on kuin lämmin henkäys, joka jättää hyvänolon tunteen pitkäksi aikaa. Norman Thayerin roo-
lissa vierailee Suomen legendaarisimpiin näyttelijöihin kuuluva Ilmari Saarelainen.

Ensi-ilta 12.9.2020 suurella näyttämöllä.

HULVATON MYSTEERIKOMEDIA

John Buchanin kirjaan ja Alfred Hitchcockin elokuvaan perus-
tuva parodia 39 askelta avaa Teatteri Imatran pikkujoulukau-
den.

Richard Hannay on erittäin hyväkäytöksinen ja kaikin puolin 
nuhteeton herrasmies, joka tapaa teatterissa valloittavan, mys-
tisen naisen ja vie hänet kotiinsa illan päätteeksi. Herätessään 
hän löytää naisen... hengettömänä. Alkaa hurja pakomatka ym-
päri Englantia, kun Hannay yrittää puhdistaa nimeään ennen 
kuin on liian myöhäistä. Ja mitä ovat 39 askelta?

Ensi-ilta suurella näyttämöllä 24.10.2020.

Liput toimituskuluineen alkaen
Norm. 29€ | Eläk./opisk./työtön 27€ | Nuoret alle 16 v. 17€

ELÄMÄ IKKUNAN TAKANA

Tulossa keväällä 2021 kantaesitys riemukkaan rouhea
musikaali Leevi and the Leavingsin lauluihin.

Hyödynnä ryhmäetu yli 20 hengen ryhmälle
Liput 29€/kpl (norm 32€), joka 20. lippu maksutta, max. 3 veloituksetonta lippua/ryhmä. Lipun hinnat 
sis. alv 10%. Ryhmänvetäjiä pyydetään keräämään ryhmän osallistujista jokaisen osallistujan nimi ja
yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti) vallitsevan koronatilanteen takia.


