Paavalin perinnöt ja mummon miljoonat kutsuvat
– tule kesäteatterimatkalle ryhmäsi kanssa!
Kesäinen kulttuuripäivä Riuttalan talonpoikaismuseossa ja hauska laulunäytelmä yli
100-vuotiaassa Hermannitalossa Syvänniemellä. Teatteri Hermanni esittää kesällä
2018 Paavalin perinnöt ja mummon miljoonat laulunäytelmää, joka on lempeän
hauska kesäteatterinäytelmä, jossa seurataan kaupungista muuttaneen perheen
sopeutumista maalaisoloihin ja Murikan sukuyhteisöön. Miljoonaperintö ja mummon
yllättävä sukulainen laittaa koko kylän ihan sekaisin. Onneksi ihmisen perusluonteeseen kuuluvia asioita voidaan katsella ymmärtävästi hymyillen. Vuonna 2018 Teatteri
Hermannille uudelleen sovitetussa näytelmässä on laulua, musiikkia ja tanssia. Esitys
sopii kaiken ikäisille katsojille.
HINTA
Minimi 30 matkustajan ryhmälle (hlö):
Arkisin

Sunnuntaisin

90 €

110 €

Kajaanista

Alustava matkaohjelma kesällä 2018
28.6.-29.7.
Lähtö noin:

Kajaanista

Arkisin

Sunnuntaisin

12.00

08.00

82 €

100 €

Iisalmesta

Iisalmesta

12.50

09.00

76 €

94 €

Kuopiosta

Kuopiosta

14.00

10.00

90 €

110 €

Joensuusta

Joensuusta

12.15

08.15

85 €

104 €

Jyväskylästä

Jyväskylästä

12.30

08.30

Pyydä tarjous muilta paikkakunnilta.

HINTAAN SISÄLTYY
• bussikuljetukset kotipaikkakunnaltasi
• opastettu tutustuminen Riuttalan
talonpoikaismuseoon Karttulassa ja
kahvit makean tai suolaisen kahvileivän kera
• runsas buffetlounas Maaseutuhotelli
Eevantalossa
• kesäteatteri Paavalin perinnöt ja
mummon miljoonat
• väliajalla pullakahvit

LISÄMAKSUSTA

Arkisin klo 14.45 / sunnuntaisin klo 10.45
saapuminen Kuopion Karttulaan Riuttalan talonpoikaismuseoon, jossa kahvit
valintanne mukaan makean tai suolaisen
kahvileivän kera. Opastettu kierros
Riuttalassa.
Talonpoikasmuseon historia ulottuu
aina vuodelle 1657 saakka, jolloin tilasta
löytyy merkintä Pietari Brahen hallitsemien läänialueiden kartasta. Sittemmin
tämä savolainen mahtitila on siirtynyt
vuonna 1975 Ikäheimon suvulta Riuttalan talopoikaiskulttuurin suojelusäätiön
omistukseen ja hallintaan.
Tänä päivänä Riuttalan Talonpoikaismu-

seo palvelee kesäkautena 14 hehtaarin
ja yli 20 rakennuksen kokonaisuuden
kattavana museona.
Noin 2 tunnin jälkeen ajo Syvänniemelle,
jossa runsas lounas- /päivällispöytä
Eevantalossa.
Ruokailun jälkeen siirtyminen Hermannitalolle, kävellen matkaa noin 600 m tai
bussilla 1 km.
Arkisin klo 19.00 / sunnuntaisin klo 15.00
tai 18.00 (15.7. ja 22.7. klo 14.00 / 18.00)
Kesäteatteri ”Paavalin perinnöt ja mummon miljoonat”. Esityksen kesto väliaikakahveineen noin 2,5 tuntia. Väliajalla
nautimme tuoreet pullakahvit. Esityksen
päätyttyä paluukuljetukset kotipaikkakunnille.
Matkaohjelma sitoumuksetta. Aikataulut
tarkistetaan esitysajankohdan mukaan.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

• mahdolliset muut kohteet, ruokailut ja
opastukset

Varaukset omalta Pohjolan Matkan ryhmämyyjältäsi tai ryhmat@pohjolanmatka.fi.

www.pohjolanmatka.fi

