Tulossa syksyllä: Kapteeni Keltanokan aarre

”Santeri Salamanteria harmittaa,
ettei hän saa itse päättää asioistaan.
Hän suuttuu ja karkaa enonsa luokse.

Eno kertoo hänelle kapteeni Keltanokasta, pelottavasta merirosvosta, jonka henki haisee niin pahalle, etteivät
edes kärpäset viihdy hänen lähellään.
Santerin eno on päättänyt löytää
kapteenin kätkemän valtavan aarteen. Yhdessä Santerin ystävän Jameelan kanssa he matkustavat Karibianmerelle ja päätyvät kapteeni
Keltanokan laivaan, missä mikään
ei ole sitä miltä näyttää.”

Vielä ennen kesälomien alkua haluamme
kertoa ennakkotietoa ensi syksynä ensi-iltaan
tulevasta Lasten Hermannin näytelmästä
Kapteeni Keltanokan aarre.

Kapteeni Keltanokan aarre -näytelmän ensi-ilta on lauantaina 6.10. Kirjeen kääntöpuolelta
löydät lisätietoa esitysajoista, pääsylipuista ja
edullisista kuljetustarjouksista.

Lasten Hermannin 12. näytäntökausi imaisee
niin lapset kuin aikuisetkin lumoihinsa tämän
teatterin ensiesityksen myötä.

Toivottavasti innostutte tulemaan nauttimaan
esityksestä!

Lasten Hermanni on kasvattanut suosiotaan
vuosi vuodelta niin katsojien kuin näyttelijöidenkin keskuudessa. Onkin ollut ilahduttavaa,
että lapsia ja nuoria on tullut mukaan Lasten
Hermannin toimintaan monista lähialueiden
kunnista. Ja esitysten katsojia vielä laajemmaltakin alueelta. Yhteistyössä on voimaa,
teatterissakin!
Näytelmän tekemiseen osallistuminen
aktivoi lapsia ja nuoria ja antaa
heille mahdollisuuden päästä lavalle innostumaan ja kokeilemaan omia rajojaan. Se antaa
myös nuorille katsojille samaistumisen kohteita - jos tuo lavalla oleva lapsi osaa ja uskaltaa,
niin miksen minäkin.

ESITYSAJAT:
Pe 5.10.
La 6.10.
Su 7.10.
Ma 8.10.
Ti 9.10.
Ke 10.10.
To 11.10.
Pe 12.10.

klo 10.00 1. näytös
klo 16.00 ENSI- ILTA
klo 14.00 esitys, perhepäivä kello 12.00 alkaen
klo 10.00
klo 10.00
klo 10.00
klo 10.00
klo 10.00

SYVÄNNIEMEN HERMANNI RY, LASTEN HERMANNI
Postitie 32, 71570 Syvänniemi
www.teatterihermanni.fi
Lippuvaraukset, matkajärjestelyt ja tiedustelut:
044-270 8827 / teatteri.hermanni@gmail.com

LIPUT JA KULJETUKSET:
Yksittäislippu 8€/henkilö, ryhmälippu 7€/henkilö (väh.16henk.)
Tarjoamme lastenteatterin esityksen kuljetuksineen ryhmille (min 40 maksavaa asiakasta + ohjaajat
veloituksetta) alle olevan hinnaston mukaisesti.
Hinta sisältää kuljetuksen koululta, päiväkodilta tai jostakin muusta sovitusta paikasta Teatteri Hermannille ja takaisin sekä teatterilipun. Pienempiä ryhmiä samalta suunnalta pyrimme yhdistelemään samaan
kyytiin, kannattaa tiedustella.
Paikkakunta
Arki/Sunnuntai€		 Paikkakunta
Arki/Sunnuntai€
Kuopio		11.50/13.50			Keitele		13.50/15.50
Karttula		11.50/13.50			Maaninka		13.50/15.50
Pihkainmäki		11.50/13.50			Pieksämäki		1500/17.00
Suonenjoki		12.00/14.00			Varkaus		15.00/17.00
Tervo			12.00/14.00			Juankoski		15.00/17.00
Vesanto		12.00/14.00			Kaavi			15.00/17.00
Leppävirta		13.00/15.00			Iisalmi		16.00/18.00
Nilsiä			14.00/16.00			Lapinlahti		16.00/18.00
Pielavesi		13.00/15.00			Säyneinen		16.00/18.00
Rautalampi		13.00/15.00			Tuusniemi		17.00/19.00
Riistavesi		13.00/15.00			Hankasalmi		17.00/19.00
Siilinjärvi		13.00/15.00			Konnevesi		17.00/19.00
Muilta paikkakunnilta sopimuksen mukaan.

