Helsingin kansallisen senioripiirin matka
KESÄTEATTERIIN TAMPEREEN PYYNIKILLE 22.7 ja 26.7.2023
Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla

Alustava matkaohjelma:
Lauantai 22.7. / keskiviikko 26.7.
Klo 09:00
Lähtö Helsingistä Kiasman pysäkiltä kohti Tamperetta.
Klo 11:00
Nautimme brunssin Lempäälässä Vaihmalanhovissa.
Klo 12:00
Jatkamme Tampereelle.
Klo 13:00

Täällä Pohjantähden alla -näytös Pyynikin kesäteatterissa. Pentinkulman väki palaa
Pyynikille 30 vuoden tauon jälkeen. Luvassa on Väinö Linnan teokselle uskollinen,
visuaalisesti karun tyylikäs, koskettava ja elokuvallinen suurteos, joka jatkaa Linnan
teosten esittämisen perinnettä Pyynikillä.
Sukupolvesta toiseen Täällä Pohjantähden alla on hurmannut lukijansa tarkalla, hersyvällä
ihmiskuvallaan ja runsaalla henkilögalleriallaan. Monille teos on ollut portti
sisällissotamme kuvastoon ja erityisesti köyhälistön aseman ymmärtämiseen. Tänään
katsomme samaa teosta eri silmin. Vaikka menneisyyden arvet ovat haalistuneet, koko
maailma on jälleen katastrofin kynnyksellä. Koskeloiden perheen silmin saamme sekä
katsoa taakse historiaamme että tunnustella nykyisyyttä.
Näyttämöllä nähdään rakastettuja tamperelaisia konkarinäyttelijöitä sekä uusia nuoria
lupauksia. 30 vuotta sitten Akseli Koskelaa näytteli nuori Esa Latva-Äijö, joka tällä kertaa
astuu isän rooliin Koskelan Jussina.
Näytelmän ohjaus Antti Mikkola, sovitus Sami Keski-Vähälä. Väliajalla nautimme
leivoskahvit.
Esityksen jälkeen palaamme takaisin Helsinkiin.

Hinta:

min 40 lähtijää
130 €/hlö

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- brunssi Vaihmalanhovissa
- teatterilippu, paikat riveillä 11–13
- väliaikatarjoiluna kahvi/tee ja leivos
- arvonlisävero
Suosittelemme matkavakuutusta.
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme viranomaismääräyksiä sekä
terveys- ja turvallisuusohjeita. Huom! Muuttuva koronatilanne ei oikeuta kuluttomaan peruutukseen, jos matka muuten
pystytään toteuttamaan. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin käyttöä.

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeuretilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu

liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja
ruoka-aineallergiat viimeistään kuukautta ennen matkaa.
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
Matka maksetaan yhdessä erässä. Laskun eräpäivä on 5.6.2023.
PERUUTUSEHDOT:
- Mikäli matka peruutetaan viimeistään 6.6., veloitetaan toimistokulut 30 euroa.
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 6.6., mutta viimeistään 20.6., veloitetaan 50 % matkan
hinnasta.
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 20.6., peritään koko matkan hinta. Tilalle voi kuluitta
vaihtaa lähtijän.

~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Åkerlundinkatu 2 A, 5. krs.
33100 Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070

