
Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistys  18. toukokuuta 2020 

Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistys | Jäsen  1 

18.05.2020 

Hyvät Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen 

jäsenet 
 

Kutsu Espoon kaupunginteatterin 

kannatusyhdistyksen sääntömääräiseen 

vuosikokoukseen 

 
Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen 

maaliskuun 16. päiväksi koolle kutsuttu vuosikokous 

jouduttiin koronaepidemian ja siitä johtuvien 

kokoontumisrajoitusten vuoksi peruuttamaan.  Epidemia 

jatkuu, mutta kokoontuminen on nyt rajoitetusti sallittua. 

Yhdistyksen hallitus on päättänyt kutsua vuosikokouksen 

koolle. Kokous pidetään maanantaina 8.6.2020 klo 17 

Kahvila Sakarissa os. Revontulentie 8.  

 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Kokousjärjestelyissä noudatetaan epidemian johdosta 

annettuja turvallisuusohjeita.   

Lehman trilogia 

Revontulihallissa 

lauantaina 8.8. 2020  

klo 14.00 

 
Lehman trilogian kevätkauden 

esitykset jouduttiin 

koronaepidemian takia 

peruuttamaan aivan ensi-illan 

kynnyksellä. Espoon 

kaupunginteatteri avautuu 

elokuun alussa Lehman 

trilogian ensi-illalla.  

 

Elokuussa esityksiä on neljä. 

Katsomopaikkoja on 

turvallisuusohjeiden 

mukaisesti enintään 

100/esitys. Lisäesityksiä on 

luvassa kevätkaudella 2021. 

 

”Lehman-trilogia on 

runollisen koominen tarina 

Lehmanin perheen eeppisestä 

taipaleesta, jonka kuluessa 

köyhistä saksalaisista 

maahanmuuttajista kasvaa 

mahtavan talousimperiumin 

rakentajia.”  
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 35 vuotta espoolaisen teatteritoiminnan hyväksi 

https://espoonteatteri.fi/esitykset/lehman-trilogia/
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Kokouksen esityslista ja kokousaineistot on julkaistu yhdistyksen 

kotisivuilla www.espoonkaupunginteatterinkannatusyhdistys.fi  

  

Turvallisuusohjeiden ja kokoustarjoilujen takia pyydämme 

osallistujia ilmoittautumaan 29.5. mennessä sähköpostitse 

laila.suokorte@kolumbus.fi tai puh 040 547 7505. 

 

 

Lehman trilogia lauantaina 8.8. 2020 klo 14.00 

Revontulihallissa  

 
Lehman trilogian kevätkauden esitykset jouduttiin koronaepidemian takia peruuttamaan aivan 

ensi-illan kynnyksellä. Espoon kaupunginteatteri avautuu elokuun alussa Lehman trilogian ensi-

illalla. Elokuussa esityksiä on neljä. Katsomopaikkoja on turvallisuusohjeiden mukaisesti enintään 

100/esitys. Lisäesityksiä on luvassa kevätkaudella 2021. 

”Tätä kriitikoiden ylistämää näytelmää on esitetty Ranskassa, Italiassa, Saksassa, Espanjassa ja 

sen Lontoon National Theatren näyttämöllepano (ohj. Sam Mendes) siirtyi Off-Broadwaylle New 

Yorkiin.” ( esittelyteksti teatterin esitteestä). Revontulihallissa näyttämöllä ovat Timo Torikka, 

Jussi Lehtonen, Juha Sääski ja Maija Ruuskanen. Suomen kantaesityksen ohjaa Davide 

Giovanzana. 

Kannatusyhdistys on varannut lauantain 8.8.klo 14.00 esitykseen jäsenille ja heidän 

ystävilleen lippuja hintaan 33 euroa/henkilö. Varaa lippusi sihteeriltä 

laila.suokorte@kolumbus.fi tai puh 040 547 7505 viimeistään 1.7.2020. Saatuasi vahvistuksen 

maksa lippusi yhdistyksen tilille FI12 5724 4220 045856. Käytä viitenumeroa 882561. Liput 

jaetaan ennen esitystä teatterin aulassa. 

Espoon kaupunginteatterin syyskauden ohjelmisto 
 

Teatterin ohjelmisto on julkaistu teatterin kotisivuilla www.espoonteatteri.fi  ja liput esityksiin 

ovat myynnissä. Harhamaan yhdistys on varannut lippuja jäsenilleen samoin Voi luojan esityksiin. 

Ohjelmiston toteutuminen riippuu koronaepidemian tilanteesta ja turvallisuusohjeistuksista. 

 

Toivotamme hyvää vointia ja aurinkoista kesää kaikille jäsenille 

 

Espoon kaupunginteatterin hallitus 

 

 

 

 

Voit halutessasi tilata Espoon kaupunginteatterin uutiskirjeen. Saat näin kätevästi lisätietoa 

teatterin esityksistä ja tapahtumista: https://espoonteatteri.fi/tilaa-uutiskirje/ 
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