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Kesällä 2017
Fingerporin
idylli järkkyy,
kun sitä uhkaa
kuntaliitos –Turkuun
Pakkoliitoksen voi välttää vain yhdellä tavalla: Heimo Vesa saa
tehtäväkseen todistaa Suomen hallitukselle, että Fingerpori on elävä,
kukoistava ja suvaitsevainen paikka ihmisen asua ja yrittää.
Niinpä kaikki Fingerporin asukkaat saavat talkookutsun brändidokumenttia tekemään. Mukana kaupunkikuvaa kiillottamassa ovat niin
kaupunginjohtaja Homelius, suurrikollinen Pahani Julmu, Rivo-Riitta,
Krapula-Päivi, Mustanaamio kuin Jeesuskin.
Pian Fingerpori on valmis esittelemään koko Suomelle asukkaitaan,
historiaansa, mittaamattoman arvokasta kulttuuriaan ja rakasta
väärinymmärrettyjen sanaleikkien kulttuuriperintöään.
Varaa siis kesän 2017 parhaat paikat nyt!
Käsikirjoitus Petja Lähde ja Pertti Jarla • Ohjaus Pentti Kotkaniemi
Rooleissa Pertti Sveholm, Miska Kaukonen, Tom Petäjä ja Linda Wiklund
Tuotanto Turun Kaupunginteatteri ja Emma Teatteri

Esitykset Emma Teatterissa Naantalissa 27.5.–19.8.2017
Perusliput 34 €, eläkeläiset ja opiskelijat 32 €
Ryhmäliput: 20 henkeä tai yli 33 € / hlö
30 henkeä tai yli 32 € / hlö (sisältää yhden ryhmävapaan)
50 henkeä tai yli 31 € / hlö (sisältää kaksi ryhmävapaata)

Ennakkoedut

Esitykset:

Fingerporin viralliset etkot

la 27.5.
ti 30.5.
ke 31.5.

Etko-buffet sisältää maukkaita salaatteja, ruokaisan
pääruuan ja leipää levitteen kera. Menu julkistetaan
syksyn 2016 aikana.

to 1.6.
ke 7.6.
to 8.6.
pe 9.6.
la 10.6.
ke 14.6.
to 15.6.
pe 16.6.
la 17.6.
pe 30.6.

Tarjolla on kuntaliitoksen uhasta huolimatta maistuvaa
purtavaa ennen näytöstä ja liput loistopaikoilta kätevästi
samassa paketissa. Tilaa etkopaketti ennen maaliskuun
2017 loppua ja saat sen hintaan 49,90 € (norm. 59,90 €)!

Etko-buffet klo 18.00–19.00.
Huom. Ei minimiryhmäkokoa! Kapasiteetti 100 istumapaikkaa.

Katsomo-VIP

Nyt on luvassa olot kuin Homeliuksella edustustehtävissä! Tulit Fingerpori-komedian äärelle yksin,
kaksin tai kymmenittäin, nämä paikat tarjoavat parhaat
näköalat, pakaroita hellivät pehmusteet ja väliajalle kahvit
ja leivonnaiset. Ennen maaliskuun 2017 loppua tehdyt
varaukset tutustumishintaan 39,50 € (norm. 45,50 €).
Paikkoja tarjolla rajoitetusti keskilohkosta.

Muista myös!

Haluamme tarjota teatterivieraillemme mahdollisuuden
pieneen lisäluksukseen keskellä kesän parhaita juhlia.
Kokoa porukka ja tuplaa juhlafiilis varaamalla Fingerporin
halutuimmat VIP-paketit. Olemme kuunnelleet korva
herkkänä asiakkaidemme toiveita ja koonneet paketit
niiden pohjalta.
• Homeliuksen luksuspaketti 99 € / hlö
• Heimo Vesan VIP-paketti 84 € / hlö
• Omaa rauhaa juhlahumussa 67 € / hlö
VIP-paketit min. 10 hlö.

Ryhmävaraukset:
Emma Teatterin myyntipalvelu
02 5111 104 / info@emmateatteri.fi
tai
Turun Kaupunginteatterin myyntipalvelu
02 262 0030 / kaupunginteatteri.myynti@turku.fi
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