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ELÄMYSPOLKU-ESITYKSET

Gandalf-velho saa taivuteltua kotikonnussa 
viihtyvän Bilbon mukaan matkaansa ja siitä alkaa 
seikkailu, jossa hurjat taistelut ja ystävyyttä lujittavat 
yllätykset seuraavat toisiaan. Matkan päämääränä 
on vallata takaisin Yksinäinen vuori ja sen sisällä 
odottava aarre, jota vartioi lohikääme Smaug.

Ohjaus: Mikko Kouki   KESTO 2T 45 MIN (sis. väliajan)

Päivänäytökset:
pe 4.11. klo 13.00

Elämyspolun piiriin kuuluvat myös iltanäytökset, kysy 
lisää myyntipalvelusta.

Hobitti

Turun Kaupunginteatterin Päänäyttämöllä nähdään 
suomalaisia vuosikymmenien ajan puhuttanut aihe, 
Nokia. Nokia on yritystarina ylitse muiden. Nokian 
tuotteet ovat käyneet jokaisen kädessä ja lööppiot-
sikot sahaavista pörssikursseista hyppineet silmille. 
Lööppien takaa löytyy kuitenkin kiehtova yritysmaa-
ilma, rohkeita visionäärejä ja valtavasti opittavaa. 
Nokia on vaikuttanut suoraan tai välillisesti kaik-
kiin suomalaisiin ja maamme yrityskulttuuriin. 

Ohjaus: Mikko Kouki    KESTO 2T 50 MIN (sis. väliajan)

Nokia



Rakastettu tarina salatusta romanssista on tuttu 
kirjana ja elokuvana, nyt se nähdään ensi kertaa 
Suomessa musikaalina. On vuosi 1965 Iowan 
syrjäisellä maaseudulla. Perheenäiti Francesca 
lupautuu oppaaksi kuistilleen eksyneelle valokuvaaja 
Robertille. Pian hän joutuu tekemään vaikean valinnan 
vaivalla rakennetun perhe-elämän ja maailmalle 
houkuttelevan salamarakkauden välillä.

Ohjaus: Samuel Harjanne   KESTO 2H 40MIN (sis. väliajan)

Päivänäytös:
to 27.10. klo 14
to 10.11. klo 14
 
Elämyspolun piiriin kuuluvat myös iltanäytökset, kysy lisää 
myyntipalvelusta.

Hiljaiset sillat -musikaali
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Riipaisevan rehellinen kertomus siitä, miten kiusaaminen 
jättää kiusattuun haavat, jotka eivät parane koulun 
päätyttyä. Monologi näyttää, millaista on kantaa häpeän 
taakkaa ja miten tärkeä voi olla toisen ihmisen hyväksyvä 
katse matkalla pois painajaisesta.   

Ohjaus: Valtteri Roiha   KESTO 1T  (ei väliaikaa)

Päivänäytökset:
Ke 23.11. klo 12.00
To 24.11. klo 12.00
Pe 25.11. klo 12.00
Ke 30.11. klo 12.00
To 1.12. klo 12.00
Ke 7.12. klo 12.00
To 8.12. klo 12.00
Ke 14.12. klo 12.00 

Elämyspolun piiriin kuuluvat myös iltanäytökset, 
kysy lisää myyntipalvelusta.

Jalat ilmassa
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Red Nose Company ja Turun Kaupunginteatteri 
tuovat yhdessä näyttämölle Aleksis Kiven elämän ja 
teokset yhdessä paketissa. Miksi juuri Kivi on nostettu 
jalustalle maassamme? Millaisen hinnan tinkimätön 
taiteelle omistautuminen ja oman tiensä kulkeminen 
langetti kirjailijalle itselleen maksettavaksi? Aleksis Kivi 
liikkuu kansalliskirjailijaan liittyvien teemojen parissa 
kuolemasta rakkauteen, eksistentialismista rahaan 
ja luonnosta modernin maailman ongelmiin. Esitys 
kertoo myös kirjailijan vähemmän tunnetuista puolista 
sekä hänen elämäänsä vaikuttaneista ihmisistä, joiden 
ansiosta Kivi saattoi olla se taiteilija, joka tahtoi olla.

Ohjaus: Linda Wallgren   KESTO 2T 25 MIN (sis. väliajan)

Poikkeuksellisesti esityksen 
Elämyspolkunäytöksinä ovat vain:
16.11. Klo 18.30 
17.11. klo 18:30 

Aleksis Kivi

ELÄMYSPOLKU-LIPUT 12 €/HLÖ
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MAKSUTTOMAT 
KOULULAISKIERROKSET
Mitä kaikkea tehdään Turun suurimmassa teatterissa? 
Miltä tuntuu istahtaa katsomoon ja miten siellä oikein 
kuuluu olla? Kierroksella opitaan teatterissa työsken-
televistä ammattikunnista ja esitysten valmistamisesta 
yhteistyönä eri osastoilla sekä tutustutaan teatterieti-
kettiin. Oppilaat voivat istahtaa hetkeksi katsomoon ja 
kysellä samalla oppaalta heitä kiinnostavista asioista. 
Teatteritalokierroksen jälkeen teatterin kynnys on 
varmasti matalampi ja vierailu entistä odotetumpi!

Puolentoistatunnin mittainen, maksuton 
kierros teatteritalon kulisseissa.
25 HLÖ/RYHMÄ

Varaukset teatterin myyntipalvelusta: 
myynti@tkteatteri.fi
02 262 0030

Kierros saatavilla nyt myös 
videoituna kokonaisuutena!
Ota yhteyttä yleisötyökoordinaattori Maria Peltoniemeen:
maria.peltoniemi@tkteatteri.fi

Tutustu Turun Kaupunginteatterin ohjelmistoon:
tkteatteri.fi




