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Laidunkautta odotellessa… 
 
Poikkeuksellisen kesäinen sää on hellinyt jo jonkin  
aikaa ja toivon mukaan ilmojen haltiattaret jatkavat  
hellimistä vielä pitkään. Pian on aika kirmata laitumelle  
kesäloman merkeissä, jotta jaksaa taas puurtaa.  
Kesäloma on hyvää aikaa tyhjätä päänsä sotesta ja  
makusta ja paperittomien toimistojen paperipinoista ja  
millä ikinä arjessa päänsä täyttää?  
 
Nauttikaahan kesästä! 
 
Tässä vielä muutama tapahtumailmoitus ennen  
laidunkauden lumoa… 

Terveisin tiedotussihteeri Jaana Digert 
 
************************************************************************************************************************* 

Vartiovuoren kesäteatterissa… 

Taikuri Oz lauantaina 11.8.18 klo 14.00 
 
Suuri seikkailu sateenkaaren tuolla puolen! Valloittava  
ja vauhdikas tarina ystävyydestä ja arvoituksellisesta  
Ozista. Tule Dorothyn, Variksenpelätin, Peltimiehen  
ja pelokkaan Leijonan mukaan keltaiselle tiilitielle,  
matkalle kohti seikkailuja ja smaragdikaupunkia. 
 
Tom Petäjän dramatisoima ja ohjaama uusi versio  
klassikosta takaa toiminnantäyteisen ja hauskan  
esityksen koko perheelle! 
 
Rooleissa nähdään Taikuri Ozina Markus Niemi, Dorothyna Maiju-Riina Huttunen, Variksenpelättinä Elviira 
Kujala, Peltimiehenä Thomas Dellinger ja monia muita. 
 
Liput 10,-/kpl, riippumatta siitä, onko katsoja iso vai pieni (norm. 21,50–26,50,-).  
Sitovat lippuvaraukset ajalla 4.-15.6.18 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Oz”  
(tai Mari Hahto, tekstiviestillä numeroon 040 5960502, muista ilmoittaa myös osoite, johon liput toimite-
taan). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
 
*************************************************************************** 

Treffikomedia Emma Teatterissa… 

Love Me Tinder keskiviikkona 15.8.2018  
klo 19.00 
 
Love Me Tinder on komedia treffailusta käsiteltynä tavalla,  
joka koskettaa kaikenikäisiä rakkaudennälkäisiä. Mukana  
on näkökulmia sekä nuorten, keski-ikäisten kuin vanhusten  
vaikeudesta löytää se oikea – koska suurin osa ihmisistä kuuluu niihin vääriin. 

Tiedote 2 / 2018 

31.5.2018 
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Näytelmän käsikirjoittajina ovat toimineet Satu Rasila, Minna Koskela sekä Petja Lähde. Lavalla hurmaavat 
upeat näyttelijät Jarkko Pajunen, Rinna Paatso, Miska Kaukonen ja Maruska Verona. 
 
Liput 29,- (perus) ja 27,- (eläke, opisk.).   
Sitovat lippuvaraukset ajalla 4.-10.6.18 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Emma” (tai Paula 
Laitonen p. 050 3314714 klo 16:n jälkeen). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 

 
*********************************************************************************************************************** 
 

Turun kaupunginteatterissa uusi musikaali Kakolan ja Seilin tekijöiltä 

Varissuo perjantaina 12.10.2018 klo 19.00 

Turku-trilogian päätösmusikaali 

 

Kuka tekee elämäsi valinnat? 

17-vuotias Nadia kasvattaa unelmilleen siipiä, joilla lentää lähiöstä pois.  
Vapaaottelija Rafan itsenäistyminen vaatii äidin unelmien vaihtamista omiin.  
Paikallisessa pubissa viihtyvän Reijon haave on luoda uudelleen yhteys  
tyttäreensä. Ilonan unelmilta uhataan katkaista siivet, mutta pojan tulevaisuus  
pitää turvata. Lähiö on täynnä unelmia, mutta aina tulee aamu, joka iskee  
todellisuuden vasten kasvoja. Asukkaat ovat elämän pelinappuloita, joiden  
juuret kasvavat syvälle betoniviidakkoon ja toiveet kurottavat taivaisiin.  
Lähiössä elämää ei eletä virheiden pelossa, mutta yksi pieni valinta voi sielläkin  
saada mannerlaatat järkkymään. 
 
Varissuo täydentää Kakola ja Seili -musikaalien aloittaman Turku-trilogian. Teksti on Palefacen ja Satu 
Rasilan yhdessä tekemä. Monipuolisista sävellyksistä vastaa eri musiikkityylien edustajista koottu valio-
joukko: Tom of Finland -musikaalin säveltäneiden Jori Sjöroosin ja Jussi Vahvaselän yhteistyö saa jatkoa 
ja sävellyksiä on tehnyt myös muusikko Tuomo Prättälä. Ohjajana on Mikko Kouki ja lavalle liikettä lisää 
Reija Wäre. Rooleissa nähdään paljon uusia, lahjakkaita tuttavuuksia. 
 
Liput 45,- (norm. 51,50,-).   
Sitovat lippuvaraukset ajalla 6.-17.8.18 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Varissuo”  
(tai Taru Kettunen p. 050 545 8565). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
************************************************************************************************************************* 
 

Muistathan mainita, aina teatterilippuja tilatessasi, myös lippujen  
toimitusosoitteen, kiitos! 

 
 
 
Näillä näkymin elokuussa ilmestyy seuraava tiedote. 
 
 
 
Siitä löytyy sitten tietoa syksyn tapahtumista, mm. marraskuussa 
järjestettävästä reissusta Tampereen Kädentaitomessuille! 
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