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Helsingin Kaupunginteatteri avaa lisää lippuja myyntiin Etelä-
Suomen aluehallintoviraston purettua yleisötilaisuuksia koskeneet
rajoitukset 1. lokakuuta alkaen. Teatteri iloitsee mahdollisuudesta
jatkaa syksyn esitystoimintaa vihdoin kunnolla yleisön kanssa.

”Olemme todella helpottuneita ja iloisia siitä, että teatterialaa piinaavista
yleisörajoituksista vihdoin päästään. Saamme toivottaa yleisön reilusti
tervetulleeksi teatteriin kaikille viidelle näyttämöllemme ja avata lisää
paikkoja myyntiin myös loppuunmyytyihin esityksiin, kuten Bollaan. Meillä
on erittäin monipuolinen ja hieno syysohjelmisto, jota nyt lopulta
pääsemme esittämään isommalle yleisölle”, iloitsee teatterinjohtaja Kari
Arffman.

Helsingin Kaupunginteatterilla on syksyn 2021 aikana 11 ensi-iltaa ja
ohjelmistossa kaikkiaan 20 esitystä.

Suurella näyttämöllä nähdään yhteisön voimaa korostava musikaaliuutuus
Niin kuin taivaassa ja koko perheen vauhdikas musiikkinäytelmä Tatu ja
Patu Helsingissä.

https://hkt.fi/esitykset/niin-kuin-taivaassa/
https://hkt.fi/esitykset/tatu-ja-patu-helsingissa/
https://hkt.fi/esitykset/tatu-ja-patu-helsingissa/


Arena-näyttämöllä yleisö pääsee seuraamaan Sherlock Holmes -
murhamysteeriä nopeiden roolivaihtojen komediassa Baskervillen koira ja 7.
lokakuuta alkaen Martti Suosalon ja Katja Küttnerin tähdittämää uutta
Turvamies-komediaa.

Pienellä näyttämöllä nähdään syksyn teatteritapaukseksi luonnehdittu,
Milja Sarkolan ohjaama Bolla, ja kolmen konkarinäyttelijän, Jukka-Pekka
Palon, Jaana Saarisen ja Aino Sepon esittämä Lapset saa ensi-iltansa
30. syyskuuta. Syksyn tanssiteos, Jarkko Mandelinin
nykytanssitekniikoita, akrobatiaa ja kamppailulajeja yhdistelevä Gravity saa
ensi-iltansa 11. marraskuuta. Ohjelmistoon palaavat lisäksi yleisön suosikit,
Heidi Heralan tähdittämä Everstinna ja perheen pienimmille suunnattu
lämpiöesitys Kaksitoista lahjaa Joulupukille.  

Studio Pasilassa esitetään työelämän murroksesta ammentavaa uutta
kotimaista komediaa Paahtimo, ja joulukuussa ensi-iltansa saa Shed-
teatteriryhmän musiikkinäytelmä Saiturin joulu. Studio Pasilassa jatkavat
myös stand up -klubi Club act!one ja kaikki ennätykset rikkonut ikisuosikki
Kiviä taskussa.

Lilla Teaternin ohjelmistossa nähdään vielä 25. syyskuuta saakka Anna
Takasen koskettava Sörjen som blev ja 2. lokakuuta alkaen Paavo
Westerbergin ohjaama, palkitun romaanin näyttämösovitus Den
besynnerliga händelsen med hunden om natten. Lisäksi ohjelmistossa
jatkaa Jakob Höglundin ohjaama musikaali Once.

Omien tuotantojen lisäksi HKT:n Arena-näyttämöllä nähdään syksyn aikana
kiinnostavia vierailuesityksiä: Pasilasta Arena-näyttämölle siirtyvä Saikkua,
kiitos! OSA 3, Stella Polariksen TULPPA IRTI – Impron megafarssi, palkitun
mentalistin vierailu Pete Poskiparta - Mentalisti 3.0 sekä Seela Sellan ja
Esko Roineen tähdittämä Rakkauskirjeitä.
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Yhteinen turvallisuutemme on meille tärkeää. Tutustuthan huolella turvallisuusohjeisiimme
Turvallisesti teatteriin -osiossamme.

Lehdistökuvat löytyvät kuvapankista ja tiedotteet uutishuoneesta.

Lisätietoja, medialippuvaraukset ja haastattelupyynnöt:
Helsingin Kaupunginteatteri, viestintäpäällikkö Kaisa
Pelkonen, kaisa.pelkonen@hkt.fi, 040 552 3788
Lilla Teatern, PR & Marknadsföring, Ida Virkkunen ida.virkkunen@lillateatern.fi, 050 357
4250
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