TEETÄ VAIKKA VÄKISIN
- KOMEDIAA KOMEDIASTA

TEKIJÄT
Susanna Saarela,
• Näyttelijät:
Marko Itkonen, Anne Myllymäki, Jukka Ussa, Anita Ruuskanen, Manta Nieminen, Janne
Petäjä

• Ohjaus: Arto Mantela
: Danielle
• Käsikirjoitus
Navarro ja Patrick Haudecoer
• Suomennos: Aino Piirola
nimi: Thé à la
• Alkuperäinen
menthe ou t'es citron?
kesto: arvio n 2 h
• Esityksen
sis väliajan
Viialan teatterissa:
• Ensi-ilta
la 9.11.2019

Teetä vaikka väkisin on ranskalainen palkittu komedia,
joka naurattaa yleisöään kliseillä, jotka yhdistetään teatterin
tekemiseen. Aidon ranskalaisen bulevardikomedian harjoitukset ovat kiireisimmässä vaiheessaan, ensi-iltaan on enää
kaksi päivää. Mutta kun miespääosan esittäjä on ensi kertaa
näyttämöllä, muut näyttelijät tappelevat valokeilasta,
puvustaja ei ymmärrä ohjeita, ja ohjaaja karttaa konflikteja,
on kaaos valmis. Ja vaikka ensi-iltaan päästäisiinkin, ei se
takaa että tilanne siitä parantuisi, varsinkin jos näyttelijää
joudutaan vaihtamaan viime hetkessä...
Itse ensi-illassa sitten tapahtuu kaikki se, mitä on eniten
pelätty...

TAKUUVARMA
NAURUPOMMI!
Tästä ei pikkujoulunäytelmä parane!

”Teetä vaikka väkisin on
juuri niin uskottava ja
viihdyttävä kuin sekopäinen
komedia voi vain olla.”

Haluatko nauraa ja tulla hyvälle tuulelle? Siinä
tapauksessa "Teetä vaikka väkisin" on juuri sinua ja
ryhmääsi varten.
Näytelmä Teetä vaikka väkisin voitti arvostetun Molierepalkinnon parhaana ranskalaisena uutuuskomediana.

Teetä vaikka väkisin
ESITYSPÄIVÄT
la 9.11. klo 18:00 (ensi-ilta)
to 14.11. klo 19:00
pe 15.11. klo 19:00
su 17.11. klo 17:00

"Komedia soveltuu koko perheelle, tätä
komediaa voi seurata hyvin myös koko
perheen voimin"

la 23.11. klo 18:00
su 24.11. klo 17:00
pe 29.11. klo 19:00
su 1.12. klo 17:00
to

5.12. klo 19:00

VIIALAN TEATTERI

la

7.12. klo 18:00

Nahkatehtaantie 10, 37830 Akaa

su 8.12. klo 17:00

Puh 0400 969 490

to 12.12. klo 19:00

lipunmyynti@viialanteatteri.net

pe 13.12. klo 19:00
la 14.12. klo 18:00
Esitykset jatkuvat tammikuussa 2020.

LIPUN HINNAT

RYHMÄHINNAT
Kun ryhmässä yli 10 henkeä

Aikuiset:

18,00

Aikuiset:

16,20

Eläkeläiset

16,00

Eläkeläiset

14,40

Lapset (alle 18)

14,00

Lapset (alle 18)

12,60

Tarkemmat tiedot ryhmien eduista löydätte osoitteesta www.viialanteatteri.net

RYHMÄNKERÄÄJÄT HUOM!
varaatte väliaikatarjoilun koko ryhmälle ennakkoon saatte
• Kun
myös siitä -10% alennuksen.
Viialan teatterilla on mahdollista ryhmien teatteri• Pikkujouluaikaan
illallisiin esityksen jälkeen. Tutustu menu-vaihtoehtoihin
osoitteessa www.viialanteatteri.net ->Ryhmät
Kun varaatte ja lunastatte ryhmäliput 30.8.2019
• TARJOUS:
mennessä saatte ryhmälle väliaikatarjoilun puoleen hintaan.
Vaihtoehtoina: Kahvi ja pulla 2,50 / henk (norm 5,00) tai kahvi ja
juustokakku 3,00 / henk (norm 6,00).

