
Toivotamme Etelä-Karjalan Martat  
lämpimästi tervetulleiksi Teatteri Imatraan!

Syys- ja pikkujoulukauden ryhmäliput myynnissä
Imatran uusi teatteritalo avautuu helmikuussa 2017. Sen valmistumista odotellessa Teatteri Imatran  
katsomoissa nauretaan paljon! Kaikki syyskauden esitykset ovat Teatteri Imatran Pikku Hiisi -näyttämöllä 
Esterinkadulla, valmisteilla olevan teatteritalon viereisessä rakennuksessa.

Valitse esitys ja ajankohta, tee alustava lippuvaraus heti ja kerää ryhmäsi. Vahvistat liput sovittuun  
päivään mennessä, jonka jälkeen toimitamme sinulle liput ja laskun. 

KOHTALO itkettää ja naurattaa teatterissa -  
ihan kuin oikeassakin elämässä  
Tunnistatko esityksen hahmoista itsesi, ystäväsi, naapurisi tai tuttavasi? Tässä produktiossa näemme 
todellisia ja kuvitteellisia imatralaisia henkilöitä, surullisia kohtaloita ja herkullisia sattumuksia. 

Tuleeko esitys olemaan yleisön nauruhermoja kutkuttava paikallisten ”putoushahmojen” mittely vai  
kyynelkanavat avaava tunteikas draama, sen koet kun tulet paikalle.  
Produktio kulkee työnimellä Kohtalo - ihmisiä Imatralla. Esityksen käsikirjoittaa ja työstää yhdessä  
teatterin näyttelijöiden kanssa ohjaaja Marcus Groth. Esitykset ajalla 24.9. - 10.12.2016.

Lisäesityksiä huippusuositusta komediasta
Katsomot täyttänyt hulvaton komedia Parempi myöhään saa yleisön pyynnöstä lisäesityksiä. Englan-
tilaisen Ron Aldridgen komedia tuo näyttämölle Susanin (Ulla-Maija Järnstedt), joka 58-vuotiaana joutuu 
kohtaamaan uuden elämän haasteet aviomiehen jätettyä hänet nuoremman naisen vuoksi.  
Varaa paikat pian ennen kuin ne loppuvat! Lisäesitykset ajalla 27.10. - 17.12.2016.

Tutustu esityksiin tarkemmin osoitteeessa www.teatteri-imatra.fi 



Kohtalo - ihmisiä Imatralla

la 24.9. klo 16 ensi-ilta
to 29.9. klo 19
pe 30.9. klo 19
la 1.10.  klo 16
to 6.10.  klo 14 ja 19
pe 7.10. klo 19
to 13.10. klo 19
pe 14.10. klo 19
la 15.10. klo 16
ti 18.10. klo 19
to 20.10. klo 14 ja 19
pe 21.10. klo 19
ke 2.11.  klo 19
to 3.11.  klo 14 ja 19
pe 4.11. klo 14
pe 11.11. klo 19
la 12.11. klo 13 ja 18
ti 15.11.  klo 19
to 17.11. klo 19
pe 25.11. klo 14 ja 19
la 26.11. klo 16
to 8.12.  klo 19
pe 9.12. klo 19
la 10.12. klo 13 ja 18

Parempi myöhään
to 27.10. klo 19 uusintaensi-ilta
pe 28.10. klo 19
la 29.10. klo 16
ti 1.11.  klo 19
ke 9.11.  klo 19
to 10.11. klo 14 ja 19
pe 18.11. klo 19
la 19.11. klo 13 ja 18
ti 22.11. klo 14
pe 2.12. klo 19
la 3.12.  klo 13 ja 18
to 15.12. klo 19
pe 16.12. klo 14 ja 19
la 17.12. klo 16 

Ryhmät yli 20 henkilöä
Joka 20. lippu veloituksetta. Hinta sis. toimituskulut.

Kohtalo - ihmisiä Imatralla 23€/lippu  
Parempi myöhään   23€/lippu 

Varaa nytsyyskauden iloiset ryhmäretket ja  pikkujoulut!

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


