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TY6VAEN Nl: 6PllVAT 25.-27.1.2019 

Työväen Näyttämöpäivät on yksi Suomen suurimmista teatterifestivaaleista ja harrasta jateatteritapahtumista . Fe5tivaali kerää 

näyttämötaiteen ystävät, harrastajat ja ammattilaiset yhteen parhaiden harrastajateatteriesitysten pariin tammikuun vi imeisenä 

viikonloppuna jo 43. kerran. 

Tämän vuoden ohjelman on koostanut näyttelijä, teatteritaiteen maisteri Jarkko Lahti. Lahti valitsi 55 hakeneen harrastajateatte

riryhmän joukosta kolmetoista esitystä. 

Jokainen festivaaleilla esiintyvä ryhmä saa palautteen raadilta, joka koostuu teatterin ammattilaisista. Vuoden 2019 

festivaaleilla raadissa istuvat Leea Klemola, Mikko Roiha, Taisto Reimaluoto, Kirsikka Moring, Sirpa Riuttala ja 

Tan;a-Lotta Räikkä. 

Tervetuloa Työväen Näyttämöpäiville! 



FESTN ...... ITOIMISTO 

Festivaalitoimisto sijaitsee Näyttämöpäivien aikana Mikkelin Teatterilla lipunmyynnin yhteydessä. 

FESTIVAALIKAHVILA. 

Festivaalikahvila sijaitsee Mikkelin Teatterin yleisölämpiössä. Festivaalikahvilassa tarjolla myös edullista lounasta, 

päivän lehdet sekä hyvää tunnelmaa! 

Festivaalikartta ;a lipunmyynti-info löytyvät esitteen viimeiseltä aukeamalta. 

' 1 



Kuva: Vesa Vuorela/ Länsi-Savo 



·1tALffSUAN TERVEHDYS 

Esittävät taiteet (teatteri, tanssi, sirkus ja ooppera) keräsivät vuonna 2016 3,7 miljoonaa kävijää (Tinfo 2016). Maassamme 

elää n. 5,5 miljoonaa ihmistä. Hurja suhdeluku. Mistä tämä kertoo? Sanoisin, että paitsi rakkaudesta silmien edessä tapahtu

vaa taidetta kohtaan, myös halusta olla yhteydessä muihin ja jakaa. Jakaa emootioita ja tarinoita. Jakaa kokemusta epätäy

dell isyydestä ja rajallisuudesta. Halusta samaistua, halusta pohtia. Pohtia etäisyyden päästä itseä ja omaa elämää. Tai halusta 

paeta. Itseä ja omaa elämää. Ennen kaikkea halusta kohdata. Kohdata kanssakokijat. Kohdata esiintyjät. Kohdata teos. Ja 

parhaimmillaan kohdata yhdessä muiden kanssa, yhtenä monista, elämän mysteeri itse. 

Suomalaiset ovat gallupeissa nimenneet teatterin läheisimmäksi taidemuodokseen. Tämän tosiasian edessä tulee jokaisen 

harrastuksekseen tai ammatikseen teatteria tekevän olla hyvin nöyrä. Nämä Mikkelin Työväen Näyttämöpäivien 13 esitystä 

vastaavat osaltaan huutoon. Kun valot salissa sammuvat, todellisuus näyttämöllä syttyy. Toivottavasti nautitte festivaalista! 

Jarkko Lahti 



KIRJOPESU 
Jyväskylän Huoneteatteri 

Kesto: 2h ]Omin sis. välia;an 
Oh;aus: Mika Terävä 
Kuvat: Riku Suonio 

" Eikä mikään muutu, äiti ja isä vaan eroaa." 

Mika Terävän käsikirjoittama ja ohjaama Kirjopesu on 

tragikomedia puhumattomuuden seurauksista, anteeksiantamisen 

vaikeudesta, omassa elämässään hortoilevista aikuisista ja tilan

teen ehdoilla luovivista lapsista. Ja mahtuu joukkoon myös pari 

omanarvontuntoista teleoperaattoria ja koira, joka käy ulkona liian 

harvoin. 

Vanha Sotku 
Pe 25.1. klo 16.00 
Pe 26.1. klo 19.00 
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VUORISTON KAUNOTAR 
Hurmaryhmä (Teatteri Hurmaryhmä Ry) 

Kesto: 2h 30min sis. väliajan 
Ohjaus: Tuija Kosonen 

Kuvat: Kimmo Virtanen 

"Mä luulen, että sä et koskaan aio kuolla ." 

"En mä aiokaan kuolla . Mä aion pyöriä täällä ikuisesti ." 

Irlantilaisessa peräkylässä vanhan äitinsä kanssa asusteleva 

M aureen on 40v ja yhä neitsyt. Pientä iloa Maureenin ankeaan 

elämään tuo kotipuolessa piipahtava nuoruudenihastus. Unelma 

pa remmasta tulevaisuudesta herää, mutta äidin toimet saavat 

a ikaan tuhoisan tapahtumaketjun, joka sekä huvittaa että hirvittää. 

Nimikkonäytelmä 
Länsi-Savo 

Musiikkiopisto 
Pe 25 1. klo 16.00 
La 26.1. klo 10.00 



SUDEN NÄLKÄ 
Jo-Jo Teatteri 

Kesto: 2h 25min sis. völia;an 
Ohjaus: Sara Koiranen & Vilja Lehtonen 

Kuvat: Jouni Kuru/ Brave Teddy 

" Nää tiheiksi kurotut, punertaviks värjäty kankaat kuolevat - joku 

tanssii kauniis mekos Tehtaankarun salongis ja heittää sen pois. 

Mut ku lapset saran vuoden päästä kysyvä, ketä tämän kaike oike i 

aloitti, kaupunki huutaa minu nimee, eikä anna kenenkään unoh

taa, että mää vapautin heirät." 

Suden nälkä vie 100 vuoden takaiseen sisällissodan Turkuun. Se 

on tositapahtumiin ja -henkilöihin pohjautuva esitys, joka valottaa 

turkulaisten punaisten naisten vaiettuja kertomuksia työstä, nälästä 

ja uskosta suurempaan. Miksi kutomon naiset nousivat vastarin

taan, ja minne he katosivat? 

Mikkelin Teatteri - suuri näyttämö 

Pe 25.1. klo 19.00 
La 26 .1. klo 10.00 
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ÄLLI BÄLLI 
Teatteriryhmä LATAAMO 

Kesto: 2h sis. välio;on 
Ohjaus: Kori "Tumi" Turunen ;a Anne Solmi 
Kuva: Veso Kuronen 

Anarkistinen Teatteriryhmä LATAAMO on perustettu 2018 monolo

gille Älli Bälli. Se on Atik Ismailin kirjoittama omaelämäkerta. 

"Tämä omaelämänkerrallinen dokumenttiteatteriesitys syväluotaa 

esittäiänsä Atik Ismailin persoonaa. Lempeä, mutta pelkäämätön 

esitys alkoholismista ;a ihmisyydestä huippu-urheilun maailmassa 

tataaritaustaisen miehen silmin." 

- Jarkko Lahti 

Kulttuuritolo Tempo 
Pe 25.1. klo 20.00 
La 26.1. klo 13.00 



PELKOMPLEKSI 
Mikkelin poikateatteri 

Kesto: 50min 

Oh;aus: Joonas Vei;anen 

Kuva: Oskari Mökisarka 

Pelkompleksin prosessissa nuoret kirjoittivat paperille anonyymisti 

pelkojaan, jotka suljettiin lippaaseen ja myöhemmin tämä " Poika

teatterin pandoran lipas" avattiin. Peloista keskusteltiin ja ne otettiin 

käsittelyyn teatterin keinoin . 

Tämä ei ole kuitenkaan esitys vailla valoa. Jokainen nuori kirjoitti 

pelkonsa taakse yhden asian, joka antaa toivoa. Myös toivot 

vapautuivat lippaan avauduttua, eivätkä ne suostu jäämään 

näyttämälläkään pelon varjoon. 

Vanha Sotku 

La 26.1 klo 11 .00 
La 26.1 klo 14 00 



VIETTELYKSEN ASUNTOVAUNU 
AdAstra-teatteri 

Kesto: 2h 10min sis. välia;an 
Oh;aus: Eriko Host 
Kuva: Hanna-Koiso Hämäläinen 

"Tuntuuks susta Teppo, että sä et kelpaa miehenä?" Isomäen lei

rintäalueella Vagon de Desiressä idyllistä Suomen suvea viettävät 

muniaan odottava Teppo Metsäsimola sekä vaimonsa, pseudo

mustalainen Merita Mäki. Idyllin kruunaa Tepon isoveli, ammat

tiautoilija Kari Metsäsimola. Seuraa epätavallinen, mutta lämmin 

tarina tavallisista ihmisistä leirintäalueella. Ihmisistä, joista kukaan 

ei ole ihan sitä, miltä näyttää. Tarina rakkaudesta, perheestä, 

todellisuudesta ja epätodellisuudesta. Isomäen leirintäalueella 

kukaan ei ole koskaan yksin. 

Mikke lin Teatteri - Teotteriklubi 

La 26.1. klo 11.00 
La 26.1. klo 16.00 
Su 271. klo 12 .00 



LAMPAAT 
Teatteri Raiarikko 

Kesto: 50min 

Ohjaus: Jonne Hyytiäinen 

Lampaat -esitys kertoo komediallisen tarinan ihmisistä, jotka 

tavoittelevat omaa etuaan surrealistisessa ympäristössä . 

''Ansiokkaasti nuoren esittäiäryhmänsä näköinen esitys, ;oka 

maalaa sar;akuvamaisten, sirpaleisen freskon yksilökeskeisestä ;a 

miellyttämishaluisesta todellisuudesta raikkaalla satiirillaan. " 

- Jarkko Lahti 

Musiikkiopisto 
La 26.1. klo 14.30 
La 26.1. klo 18.00 
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TOINEN NÄYTELMÄ 
Puskakollektiivi 

Kesto: 30min 
Ohjaus: Puskakollektiivi 
Kuva: Riku Suonio 

"Onko paikalla ketään taiteilijaa?" 

Näyttämöllä nähdään erilaisia käsityksiä siitä, mitä ta ide ja ta itei

lijuus ovat. Toinen näytelmä on nähtävissä jonkinlaisena ei-juo nel

lisena itseironisena tutkiskeluna, jossa teki jät tutkivat kipupisteitään 

ja suhdettaan taiteilijuuteen taite ilijahahmojen ka utta, komedia n 

keinoin . Toinen näytelmä on itseironia lla höystetty komed ia 

tuikitärkeistä teemoista. 

Kahvila Nanda 
La 26.1. klo 15.30 
La 26.1. klo 1700 
La 26.1. klo 18.00 
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FESTIVAALIAIKATAULU 

PERJANTAI 25.1. 

2 16.00 - 18.30 

3 19.00 - 21.10 

19.00 - :21.:25 ,- . 

20.00 - 22.00 

LAUANTAI 26.1 • . 

10.00 - 12.25 

l 0 .00 - 12.30 

11. 00 - 13 .1 0 

10 13.00 - 15~?_°. . -., _ 
----•-7 -r-..-.: .. -4f,,-J<:. 

~!"~-;:~._;-.~--::.·. -1·4 ,o·o .--!.. 14':50 " · 
itll f·)_".'.?·,-•_'._ ... _ .. .., .;,:,'.-.i.i ·1.a,11, • .. ,, Jo .• ,.. . • =•«>J'l'4l'B- ...,.. __ ' : -~;l.~-~.,, ....... ,. .... -~.~- . 
,.12 14.30 - 15.20 

13 

14 

15.30 - 16.00 

15.30 - 16.40 

~ äslcY.län f.f uoneteatteri 

. Vuori~to~ikci~;16tcitEt~(8-~fli:i1yh\riä}:~;~ . 
. _· .: _._:~,~-~~~~.- __ ,_·:)_;12-rLilli.,~'~i~-:r~.j.~~l ~~jJ!#i " ' _, 

Kirjopesu * (Jyväskylän Huoneteatteri) 

Suaen nällcä * (Jo-'Jo iTeatteri) 

Äiti Bälti * (Teatteriryhmä LATAAMO) 

Suden nälkä * (Jo-Jo Teatteri) 

Viettelyksen osuntovounu * (AdAstro-teotteri) 

Äiti Bälli * (Teotteriryhmä LATAAMO) 

P.el~omP.lelcs1 (M1lc~elrn P-Otfoteatten) 

L_ompoot .(!e9tteil(~?ii#~-~ui~fr~t~J/_,\o;; •. "
2511
,..·, ~'~l'!f 

Toinen näytelmä (Puskokollektiivi) 

O n isis (Teatteri Koomaa) 

Vanha So tku 

Mi elin iTeotteri - suuri 

Kulttuuritalo Tempo 

näyJ!ämö 

Nämä on 
nähtävä! 

Mikkelin Teatteri - suuri näyttämö ■ 

Mikkelin Teatteri - Teotteriklub i ■ 

Kulttuuritalo Tempo 

onlin Sotlcu 

M usii~ 
_,"-'!lt· • -·-

~".:!.-~-, - --

Kahvila Nanda 

M ikkelin Teatteri - suuri näyttämö 
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16 

17 

18 

19 

20 

16.00 - 18.10 

17.00 - 17.30 

Yiettelyksen asuntovaunu * (AdAstra-teatteri) 

Toinen näytelmä (Puskakollektiivi) 

On isis (Teatteri Koomaa) 
17.30 - 18 .40 

18.00 - 18.30 Toinen näytelmä (Puskakollektiivi) 
18 0 · .. · . . .. ' : ... -,:,--·;;;·;; "rn-.~;,;~;J:•'\~·,.~M.;:~1.." Ä 0~· ~~1!!1'-111:1 

· . 0 -,,_.· 1a:50· '\·jh :,.:/-};::;!\ttta~12å~åt1.(Teotteri'.Rajorilclfo} :· .. ·: _-_, ;:;;-;-·:: '>'• •. ,:.',·"~~1/; ~~ ,._ . . "" 

19.00 - 21 .30 Punahukka * (Ykspihlajan Työväen Näyttämö) n Työväen Näyttämö) 

21.30 - 22.40 

21 .45 - 22 .45 

Ärjen Y,ksinäiset * (Ofelia-r)'.limä) 

Cabaret Noir (llmaisukoulu Tuike) 

Festivaal iklubi 

Mikkelin Teatteri - Teatteriklubi 

Kahvila Nonda 

Mikkelin Teatteri - suuri näyttämö 

Kahvila Nonda 

tvfosii~lcioQi o 

Kulttuuritalo Tempo 

Mikkelin Teatteri - suuri näyttämö 

M ikkelin Teatteri - Teatteriklubi 

■ 
■ 
■ 

■ 

SUNNUNTAI 27.1. 

23 10.30 - 11.30 ::O/:_···~-·~;f9.r~;Ii~f~~'.Q\Yfr;2~TT§({~!]B;[af,'JJ~:~(ij~l,._~~11r~~i)'~~--f~~!1RJ<ilrJTst~0il.-•f~",l1~_:_.,~N.►li;~ii. ,~ 
• ·-•-~ ... _:,·.,'., ..• >-.!,/_1~-<. \ .,.: _ _ ., ...... ,., -~, .... l~•-, . ..!..1 ,h ... r. •. .1.~--0~~-- ---..,__:·.'.L.-..i. _ .. ·---~~~~~-.n-~X~"',l~-..,;._-. ..4:...-1~_,1,~_._: ... ~~-....~-:!J~t.-t".•_:_.!L-:t:... :..~-~;..:':,~ ~~-:;~ j.~~ 

24 12.00-13.10 Cabaret Noir (llmaisukoulu Tuike) Mikkelin Teatteri - suuri näyttämö ■ 

25 12.00 - 14.10 Viettelyksen asuntovaunu * (AdAstra-teatteri} M ikkelin Teatteri - Teatteriklubi ■ 

26 12.00 - 14.30 Punahukka * (Ykspihlajan Työväen Näyttämö) Kulttuuritalo Tempo 

27 13.30 - 14.30 ;:::E( k ';. -~~-lf6_ka~·rr ~·1fi6~iJ~i (Y,ir@J~·1if~o/i:~mi'lli~~½;il"el'l. m~~~~:.t,;.~,!;: ~~Le ' f:~~i~t -\~iJll ~ .. 
Ärje . ä) 

( * merkityissä esityksissä väliaika) 

■ 
■ 

Mikkelin Teatteri - suuri näyttämö 

Mikkelin Teatteri - Teatteriklubi 

■ 
■ 

Kulttuuri talo Tempo 

Kahvi la Nanda 

M usiikkiopisto 

Vanha Sotku (Soti laskoti) 



OHIISOHJELMA 

TORSTAI 24.1. 
Torstain etkot 

HATHAI 
RAVIRTOLA 

it 
Starttaa TNP-viikonloppu jo torstaina Teatteriravintola ILO:ssa! Mikkelin harrastajateatterilaiset improvisoivat huimat 

TNP-ETKOT improvisoitujen näytelmien, laulujen ja kohtausten hengessä. Tuttuun tapaan yleisö saa halutessaan osallistua imp

rovisaatioiden aiheisiin, otsikoihin ja hauskanpitoon. Ovet auki kello 18, showtime kello 19. Kesto n. l h 15min ja liput 5€, vain 

ovelta. Tervetuloa etkoille! 

PERJANTAI 25.1. 
Periantain iatkot Bar Domissa 

Ohjelmassa Näyttämöpäivä-visailua ja improa. Ohjelmasta vastaa Kulttuuriosuuskunta KUKA. 

Ohjelma starttaa klo 21.30 ja ilta jatkuu myöhään yöhön. 

Vapaa pääsy! 

LAUANTAI 26.1. 
Lauantaibrunssi Teatteriravintola ILO:ssa 

Brunssivieraana teatteriohjaaja Jotaarkka Pennanen: 

HATHA I 
AAVIRTOLA 

iJ 
Teatteriohjaaja Jotaarkka Pennanen kertoo isoisästään Aarne Orjatsalosta ja teoksestaan "Orjatsalo - Taiteilija politiikan 

kurimuksessa"· Taiteilija Orjatsalo koki läpi elämänsä olevansa ensisijaisesti taiteilija, mutta hänen kannattamansa sosialistinen ◄ 



ideologia ja 1900-luvun alun yhteiskunnalliset tapahtumat veivät hänet mukaan politiikan pyörteisiin. 

Brunssi alkaa klo 12.00, esitelmä klo 13.00 

LAUANTAI 26.1. 
Festivaaliklubi Mikkelin Teatterin Teatteriklubilla 

Supersuosittu Festivaaliklubi tulee taas! 

liian isäntinä vuoden 2019 festivaalin valitsi ja, näyttelijä Jarkko Lahti, sekä näytteli jä Taisto O ksanen . Festivaaliklubi Mikkelin 

Teatterin Teatteriklubilla la 26.1. klo 21 .45. Vapaa pääsy, sisäänpääsy festivaal itoimistosta hankitulla lipulla . Liput tu levat 

jakoon perjantaina 25.1. klo 11.00. Lippuja rajoitettu määrä. 

SUNNUNTAI 27. 1. 
Päätösiuhla 

Päätösjuhla sunnuntaina 27.1. klo 16.00 alkaen. Tilaisuudessa palkitaan vuoden 2019 yleisön suosikki. Äänestys tapahtuu 

suljettuna lippuäänestyksenä esiintymispaikoilla. Vapaa pääsy! 



ON 1515 
Teatteri Koomaa 

Kesto: 1 h /Omin 

Oh;aus: Hanna Littow ;a Kai;a Laari 
Kuva: Hanna Littow 

Onko isäksi tuleminen ihana vallankumous vai synkkä elinkautis

tuomio? Voiko itsestään koota isän yhtä helposti kuin lkean lasten

sängyn? Mistä kaikesta vanhempana on luovuttava ja antaako 

isyys muuta kuin kroonisen univelan, möhömahan - ja huolen? 

Näytelmäkirjailija Veikko Nuutisen kirjoittamassa näytelmässä 

nähdään hirviöitä: vieraita miestyyppejä ja toisia isiä, joihin on 

mahdoton samaistua. On isis on näytelmä, jossa kukaan ei kuole, 

ei edes isä. Ei edes synnytyksessä. 

Nimikkonäytelmä 
Let' s Go Taksi 

Mikkelin Teatteri - suuri näyttämö 
La 26.1. klo 15. 30 
La 26.1 . klo 1730 



NÄYTTÄMÖPÄIVIEN VIRALLISEN 
K- 18 JATKOKLUBIN TARJOAA 

Porrassalmenkatu 18 

PE 25.1. KLO 21.30 ALKAEN 

ILLAN HOUSTAUKSESTA VAS'AA K;!'./l 
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PAIKALLISET SISÄLLÖT 
ja puheenaiheet! _ 
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Kouluttaudu tulevaisuuden tekijäksi! 

Katso lisää: www.esedu.fi 
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PUNAHUKKA 
Ykspihlaian Työväen Näyttämö 

Kesto: 2h 30min sis. välia;an 

Oh;aus: Aku-Petteri Pohkomäki 

Kuva: Antti Pohkomäki 

Konduktööri näkee Jeesuksen Venäjän ja Suomen rajalla . 

Kaiken muuttavan kokemuksen jälkeen täytyy elämää kuitenkin 

jatkaa. Adoptioprosessia, perheen salaisuuksien selvittämistä, kohti 

kirkasta kristill istä elämää. Samaan aikaan pappi pohtii suhdet

taan uskoon ja veli kiroaa menetettyä toimeentuloaan. Ja jossain 

on sisko, joka pitää pelastaa. Ja kaiken tämän yllä on äidin 

vahva, ehdoton hahmo. 

Kari Hotakaisen värikäs kieli limittää komedian ja tragedian 

huimalla tavalla. Suomalaisuus värittyy lakonisen puheen kautta 

äärimmäisen värikkäänä. 

Kulttuuritolo Tempo 

La 26.1. klo 19.00 
Su 271 . klo 12.00 
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ARJEN YKSINÄISET 
Ofelia-ryhmä 

Kesto: 2h sis. völio;on 
Ohjaus: Rio Katoja 
Kuva: Arttu Luukkonen 

Erilaiset tärkeät tehtävät ja niiden myötä syntyneet roolit ohjaavat 

käyttäytymistämme sosiaalisissa tilanteissa, ja ne onkin alun perin 

luotu ihmisyhteisömme suojaksi. Roolien kautta osaamme sanoittaa 

itseämme muille, ne kielivät statuksestamme, ammatistamme tai 

vahvuuksistamme. Roolit myös kannattelevat meitä putoamasta 

tekemättömyyden tilaan. M utta mitä käy silloin kun sinulle annettu 

rooli ei tunnu omalta? Tai kun otat jonkun roolin kantaaksesi ja alat 

kompuroida? 

Arjen yksinäiset -esitys valottaa omaa puhdasta sisintämme ja 

kurkottaa ulos vangitsevien rooliemme varjoista. 

Vanha Sotku 
La 26.1 klo 19.30 
Su 271. klo 13.30 
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CABARET NOIR 
llmaisukoulu Tuike, Tuli-ryhmä 

Kesto: 1 h 10min 

Oh;aus: Nina Rinkinen 

Kuvat: Nina Rinkinen 

Cabaret Noir on showmaailmaan sijoittuva kertomus unelmista ja 

hyväksikäytöstä. Mikä on unelman toteutumisen hinta? 

Sanaton esitys yhdistää fyysistä teatteria ja tanssia, 

luoden glitterintäyteisen, mutta synkän maailman. 

"Tämä on vahvan enseblen ;a pitkälle viedyn fy ysisen ilmaisun Me 

too -cabaret. Sanaton esitys vallankäytöstä työelämässä ;a 

seksuaalisesta ahdistelusta on viiltävän tarkka kuva aikamme 

tabusta, jota puhutaan auki ilman sanoja." 

- Jarkko Lahti 

Mikkelin Teatteri - suuri näyttämö 

La 26.1 . klo 21.30 

Su 271 . klo 12.00 
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El KYYNELTÄKÄÄN VIRRANNUT 
Ylimuonion U rheiluteatteri 

Kesto: 1 h 

Ohjaus: Anu Enqvist 

Kuva: Anu Enqvist 

Tositapahtumiin pohjautuva Ei kyyneltäkään virrannut seuraa 

vuonna 1943 maanpetturina teloitetun Martta Koskisen matkaa 

kommunistiseksi vastarintataistelijaksi, sekä hänen viimeisiä 

elinpäiviään vankilassa. 

Martta Koskisen tarina on väkevä ihmisoikeuskertomus vuosien 

takaa, silti äärimmäisen ajankohtainen muurien ja epäluulon 

aikana. 

Musiikkiopisto 

Su 271 . klo 10.30 

Su271 . klo 13.30 



KOLM.Elf KIMPPA 
Hulvaton ja nopeatempoinen farssi 
rakkaudesta ja ystävyydestä. 

Eiisi- . to 8. .iOlJ 

VELJENI LEUOlfAMIEU 
Astrid Lindgrenin klassikkosatu ja 
upea fantasiaseikkailu. 

KAIKKI E .. . I ISÄT 
Menestynyt ja hauska 
trillerikomedia. 

~> r---~-----~~ 1, 
€tÄMÄNI . .. 

• 

Naisvuoren kesäteatterissa 

ELÄMÄ JAlfOil"AA 
Mikko Kivisen ja Tapio Liinojan 
Lapinlahden lintujen musiikilla 
höystetty maalaiskomedia. 

Mieliiiil I esi!J et 

LISÄÄ SAJKKUA, KIITOS! 
LASILLISET JUICEA 
EDITH PIAF- PAKKO~~. 

Tylläämällä teatteriin! 

ll@ 
•• 

•• 

La2.2.2019 
PeB.2.2019 
LalLS.2019 

Osta lippu ja varmista paiklcasi elämysten eturivissä! 

LIPUlf MYYNTI TEATTERITALOSSA 
palvelee ma-pe 11-17. 
esityspäivinä myös la 12-17, 
sekä tunnin ajan ennen esityksiä. 
www.mittelintentteri.fi 

Savilahdenkatu 11 
50100 Mikkeli 
0444021539 
liput@mikkelinteatteri.fi 





LIPUNMYYNTI 

Lipunmyynti alkaa maanantaina 7.1.2019 klo 10 Mikkelin Teatterilla, osoitteessa www.lippu.fi, sekä Lippu pisteen toimipaikoissa 

kautta maan. 

Lippujen hinnat 11,50€/kpl. Lippupisteen toimipaikoista tai netistä ostettaessa hintaan voidaan lisätä palvelumaksuja. 

Lipunmyynti palvelee Mikkelin Teatterilla ma-pe klo 11 - 17. 

Savilahdenkatu 11, 50100 Mikkeli 

Lipputilaukset puhelimella: 044 401 3909. 

Puhelimella tehtyihin tilaisuksiin lisätään 5€ käsittely- ja postituskuluja/tilous. 

www.lippu.fi -

Huom. ei lippuvarauksia! 

Lipunmyynti festivaaliviikonloppuna 

Mikkelin Teatterilla 

Pe 25.1. klo 11.00-21.30 

La 26.1. klo 9.00-21 .30 

Su 27.1. klo 9.00- 13.30 
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HOLVI PALVELEE NÄYTTÄMÖPÄIVILLÄ 
25.1. - 27.1.2019 TEATTERITALOSSA 

NÄYTTÄMÖPÄIVIEN MENUT LÖ YDÄT OSO I TTEESTA: WWW.BISTROHOLVI.FI 
PÖYTÄVARAUKSE T: INFO@BISTROHOLVI.FI / 015 210 663 

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN! 

Teatteritalossa , Savilahdenkatu 11 / 015 210 663 / info@bistroholvi f i 

LAUANTAINA 26.l. klo 11-13 

L.._ ___ kulnuuritaloternpo 11 • --..;;=--- • Mikonkatu 23, M1kkel, kulnuuritaloternpo 11 • kulnuuritalotern po 11 )nkatu 23, M1kkel, ,nkatu 23, M1kkel, ,nkatu 23, M1kkel, 

Nanda 
0 -+4 30 -+ 7 10 .+ 

Savi lahden kani _12, 

_0 100 ~Iikkch :, 

• . .. , Seuraa mcm1. 
~ FB lnstagram & 

@kalwilananda 

www.bistrohol1 · 

Herkkukattaus 
La 26.1. klo ro-14 / 8 € 

• 
Brunss1 

,.... I klo io-14 / 19 € Su 2 ; . · 



Mikkelin Teatteri 
Sovilohdenkotu 11 
Lipunmyynti 

Kulttuuritalo Tempo 
Mikonkotu 23 

Kahvila Nanda 
Sovilohdenkotu 12 

Musiikkiopisto 
Mooherronkotu 10 

Vanha Sotku ( Sotilaskoti) 
Jääkärinkotu 9 

Bistro Holvi 
Sovilohdenkotu 11 

Teatterirovintola ILO 
Hallituskatu 7-9 
Näyttämöpäivien viralliset etkot 

8 BarDom 
Porrassalmenkotu 18 
Näyttämöpäivien virallinen jatkoklubi 

Let ' s Go Taksi 
Toksitolppa torin laidalla 

Vuorikotu 
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Rootihuoneenkotu 
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Vilhonkotu 
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Työväen Näyttämöpäivät 

Savilahdenkatu 11 

50100 Mikkeli 

Tuottaia 

Emmi Nykänen 

em m i. nyka ne n@tn p. fi 
+358 44 236 1817 

Proiektisihteeri 

Anna Simolin 

info@tnp.R 

+358 40 585 6267 

www.tnp.fi 

Festivaalitoimisto 

Festivaalien ajan Mikkelin Teatterilla 

lipunmyynnin yhteydessä 

Graafinen suunnittelu ia taitto 

Mira Laitinen 
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