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Helsingin Kaupunginteatteri valmistautuu Tokoinrannassa sijaitsevan teatterikiinteistön kesäkuussa alkavaan
peruskorjaukseen. Tällä viikolla nähdään viimeisiä esityksiä pienellä ja suurella näyttämöllä sekä studio Elsassa. Poikkeuksena
on Peppi Pitkätossu, jonka suuri suosio pakotti teatterin muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmiaan ja jatkamaan esityskautta
huhtikuulle. Pepin viimeiset esitykset ovat suurella näyttämöllä 19. huhtikuuta. Suuri muuttopäivä on 23. huhtikuuta.

Kevään viimeiset esitykset nähdään tällä viikolla konkarikoreografi Ervi Sirénin Juicy – tuli vaan mieleen -esityksestä, Miten
menestyä vaivatta-liike-elämässä -musikaalista, komedioista Ladykillers – Sarjahurmaajat, Vielä ehtii, Otetaas toiset! ja
Pikavoitto sekä Tšehov-klassikosta Vanja-eno ja ranskalaisuutuudesta Einsteinin rikos.

Loppukevään ajan ja peruskorjauksen aikana esitykset jatkuvat normaalisti Kaupunginteatterin muilla näyttämöillä: studio
Pasilassa, Arena-näyttämöllä, Lilla Teaternissa sekä Kaupunginteatterin uudella Pengerkadun näyttämöllä. Perheen pienimmille
suunnattua Siiri ja sotkuinen Kerttu -näytelmää esitetään huhtikuusta alkaen studio Pasilan lämpiössä. Kaupunginteatterin
uudella musiikkiteatterinäyttämöllä, Linnanmäen Peacockissa, saa elokuussa suomenkielisen kantaesityksensä vuoden
musikaalitapaus Billy Elliot. Lisäksi Helsinki Dance Companyn tuotantoja esitetään remontin aikana Stoassa.

Kaupunginteatterin taiteelliselle, hallinnolliselle ja tekniselle henkilökunnalle tulee väliaikaiset työtilat Helsingin
Yliopistokiinteistöjen hallinnoimaan Leipätehtaaseen (Kaikukatu 4). Alun perin arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnittelema talo
toimi Elannon leipätehtaana vuosina 1924–2001.

Muutto Leipätehtaalle ja muihin remontin aikaisiin tiloihin käynnistyi vuoden 2015 alussa. Billy Elliot -musikaalin harjoitukset
alkoivat Leipätehtaalla helmikuussa. Uusiin tiloihin ovat jo muuttaneet mm. teatterin tarpeisto ja puvusto valtaosin. Päämuutto
toteutetaan 23. huhtikuuta, jolloin Leipätehtaalle siirtyvät mm. hallinto- ja toimistohenkilökunta.

Teatterin lipunmyynti palvelee 23. huhtikuuta alkaen Eerikinkadun lippumyymälässä (ma-pe klo 9-18, la 12-18).

Helsingin Kaupunginteatterin vuonna 1967 valmistuneen teatteritalon peruskorjaus alkaa 1. kesäkuuta 2015, ja remontin on
määrä valmistua vuoden 2017 alussa.
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