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Imatran kesäteatterissa
NIIN PALJON KUULUU RAKKAUTEEN
Imatran kesäteatterissa nähdään ensi kesänä uusi romanttinen musiikkikomedia Fredin rakastetuilla lau-
luilla. Osku Valveen käsikirjoittama Niin paljon kuuluu rakkauteen on kertomus paluumuuttaja Reetasta, 
joka pitää kyläkauppa Kylänonnea kotiseudullaan Etelä-Karjalassa. Elämä maaseudulla on kaikkea sitä mitä 
Reetta on toivonutkin. Helsingin kiihkeä elämänmeno on jäänyt taa, ja tilalle on tullut rauhaa ja luontoa. 

Mutta mitäpä elämä olisi ilman vastoinkäymisiä? Läheinen suurostari Supermooli vie asiakkaita ja vaikka 
kesäasukkaat tuovatkin piristystä liiketoimintaan, on toimeentulo silti sinnittelyä. Onneksi paikallinen luo-
muviljelijä Mikko auttaa Reettaa parhaansa mukaan. Mikon auttamishalua tosin lisää kehnosti peitelty ihas-
tuminen.  Reetan osa-aikaisena kesäapulaisena toimii Reetan siskontytär Anni ja naapurissa asuva Anjakin 
pistäytyy kaupalla päivittäin. Anjassa on suurta elämänviisautta, vaikka hän myös luulee tietävänsä kaikesta 
kaiken. Anjalta löytyy myös humoristinen sananlasku joka tilanteeseen.

Kesäisenä päivänä kaikki muuttuu, kun kaupalle saapuu Antti, Reetan nuoruuden ihastus Espoosta. Pian 
on kyläkauppa Kylänonnen ympäristö täynnä ihastumisia, unelmia ja mustasukkaisuutta. Monia mutkia ja 
hauskojakin hetkiä koetaan ennen kuin kysymyksiin löytyy vastauksia. Löytääkö rakkaus tiensä oikeisiin sy-
dämiin? Näyttääkö elämä aurinkoisen puolensa ja tarjoaa ihmisille sittenkin onnen? 

Laulajalegenda Fredin syntymästä tulee kuluneeksi 80 vuotta. Uudessa musiikkikomediassa kunnioitetaan 
muusikkotaiturin uraa, ja kuullaan Fredin tunnetuimpia hittejä, jotka rytmittävät tapahtumia bändin sekä 
ensemblen esittäminä. Rooleissa upeat vierailijat: Kirsi Ylijoki, Aarni Kivinen, Miikka Wallin, Leena Rousti ja 
Vilma Kinnunen. Ohjaus Timo Rissanen.

Kantaesitys Imatran kesäteatterissa ti 28.6.2022. Esitykset jatkuvat su 31.7.2022 saakka.

Liput toimituskuluineen alk.
Norm. 32 € Eläk./opisk./työtön 30 € Lapset (5–16 v.) 18 €
Ryhmät yli 20-henkilöä 29 €/lippu. Joka 20. lippu maksutta, max. 3 veloituksetonta lippua/ryhmä.

Uusi romanttinen  

musiikkikomedia 

Fredin ikivihreillä 

kappaleilla



Liput toimituskuluineen alk.
Kuninkaan puhe ja Helppo ero: Norm. 29 € Eläk./opisk./työtön 27 € Lapset (5–16 v.) 17 €
Ryhmät yli 20-henkilöä 26 €/lippu. Joka 20. lippu maksutta, max. 3 veloituksetonta lippua/ryhmä.
Spoonface Steinberg: Norm. 25 € Eläk./opisk./työtön 23 € Lapset (5–16 v.) 17 €
Ryhmät yli 20-henkilöä 23 €/lippu. Joka 20. lippu maksutta, max. 3 veloituksetonta lippua/ryhmä

Loistava valinta 

pikkujouluihin!



Koskinäytös on elämys
Suomen vanhin matkailunähtävyys, mahtava Imatrankoski 
kuohuu valloillaan koskinäytöksissä jälleen ensi kesänä. 
Tutustu ja tule kokemaan!
Lisätietoa ja koskinäytösten aikataulu 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 

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

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

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

Matkailua 250 vuotta Imatralla
Tiesitkö, että Imatrankoski on Suomen vanhin matkailu-
nähtävyys? Imatran ja samalla koko Suomen matkailu-
historian voidaan sanoa alkaneen vuonna 1772, jolloin Ve-
näjän keisarinna Katariina Suuri vieraili Imatralla koskea 
ihailemassa. Keisarinnan vierailu synnytti Imatralla perin-
teen esitellä villiä koskea keisarillisille erityisin näytöksin, 
joissa kuohuvaan koskeen heiteltiin veneitä, tynnyreitä ja 
soihtuja.

Koe Imatran voima

kansallisihme.fi


