www.kuopionkaupunginteatteri.fi

TEATTERIELÄMYS
KUOPIOSSA

YLI SATA VUOTTA TEATTERIA
Kuopion kaupunginteatterin juuret ulottuvat 1900-luvun alkuun, jolloin kaupungissa alkoi vilkas teatteritoiminta.
Taiteelliset tavoitteet olivat jo varhain korkealla, ja harrastuksena alkanut toiminta kasvoi nopeasti ammattiteatteriksi. Vuonna 1963 teatterille valmistuivat omat toimitilat kaupungin keskustan tuntumaan. Teatteritalo kävi vuosina
2012 - 2014 läpi laajan peruskorjauksen ja avautui yleisölle täysin uudistuneena syksyllä 2014.

Kuopion kaupunginteatteri on ItäSuomen suurin ammattiteatteri, joka
tunnetaan vahvasta kotimaisuusasteestaan, monista kantaesityksistään
ja laadukkaasta musiikkiteatteristaan.
Teatteri tuottaa esitykset pääosin oman
henkilökuntansa voimin ja tekee yhteistyötä muun muassa Kuopion kaupungin
orkesterin ja paikallisten oppilaitosten
sekä kotimaisten ja ulkomaisten teatteri
ammattilaisten kanssa.

Uudistuneeseen teatteritaloon on helppo tulla vieraaksi.
Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota esteettömyyteen, ja esimerkiksi molempien näyttämöiden sisäänkäynti on samassa tasossa.

KUOPION KAUPUNGINTEATTERISSA
•
•

on keskimäärin kahdeksan ensi-iltaa joka vuosi.
työskentelee vakituisesti noin 70 henkilöä.

OTA YHTEYTTÄ JA
TUO TILAISUUTESI TEATTERIIN!
Myyntineuvottelija, puh. 044 718 2406

UPEAT PUITTEET
TILAISUUKSILLE
JA TAPAHTUMILLE

Yläaulan katseenvangitsija on Lauri Ahlgrénin
Yhtäaikaisia tapahtumia sinisessä tasossa
-seccomaalaus, joka restauroitiin teatteritalon
peruskorjauksen aikana.

Uudistuneet tilat ovat vuokrattavissa
erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin teatteritoiminnan ohessa. Näyttämö- ja aula
tilat tarjoavat erinomaiset puitteet niin
pienille kuin suurillekin tilaisuuksille aina
kokouksista seminaareihin ja pikkujouluista perhejuhliin.
Vieraiden käytössä ovat nykyaikainen
teatteritekniikka äänentoistoineen ja valoineen sekä teatterin ystävällinen palveluhenkilökunta. Tarjoiluista vastaa yksin
oikeudella Kanresta Oy.

MINNA-NÄYTTÄMÖ
• 464 paikkaa
• 6 pyörätuolipaikkaa*
• induktiosilmukka

MARIA-NÄYTTÄMÖ
• 212 paikkaa
• 4 pyörätuolipaikkaa*
• infrapunalla toimiva kuuloavustin
* Pyydämme pyörätuoliasiakkaita tekemään ennakkovarauksen ja saapumaan paikalle hyvissä ajoin.

AULATILAT
• yläaulassa kaksi kiinteää anniskelualuetta,
joista toinen laajennusosassa
• ala-aulassa kahvila ja baari, joissa
mahdollisuus ravintolateatteriin

AMFITEATTERI
Laajennusosan kainalossa on amfiteatteri,
jossa voi järjestää ulkoilmatapahtumia tai
kesäteatteriesityksiä.

Vanha ja uusi kohtaavat arvokkaasti.
Ala-aulan näyttävät pyramidiportaat
on säilytetty entisellään.

VILPOLA
suomalaista suunnittelua
www.vilpola.com | facebook.com/vilpola

 MATTOTYÖT
 PARKETIT JA LAMINAATIT
 LAATOITUKSET
 HUONEISTOREMONTIT
VTT:n SERTIFIOIDUT MÄRKÄTILA-ASENTAJAT
JUHA 040 836 1588, ARTO 0400 793 981
ep-floor@dnainternet.net

Minna- ja Maria-näyttämöt ovat saaneet nimensä
Kuopiossa vaikuttaneiden näytelmäkirjailijoiden
Minna Canthin ja Maria Jotunin mukaan.

”ei pelkkää teatteria”
– purku- ja timanttityöt ammattitaidolla
myös Kuopion Kaupunginteatterilla

www.diman.fi
0400 853 377

MODERNI
TEATTERITALO

Teatteritalon kaksivuotinen peruskorjaus oli vaativa
erikoishanke, jossa talo tuotiin tälle vuosituhannelle van-

näyttämö palvelee nykyisin harjoitustilana. Sen yhteydessä
on myös äänistudio, jollaista teatterissa ei aiemmin ollut.

haa kunnioittaen. Uudistus toteutui teatteriammattilaisten
ehdoilla, ja henkilökunta oli tiiviisti mukana suunnittelussa.

Teatteritalon julkisivun näkyvin muutos on näyttämötornin korotus, josta on muodostunut Kuopion valaistu maa-

Saneerauksen yhteydessä teatteri sai kaivattua lisätilaa.

merkki. Laajennusosan kolmiulotteisessa julkisivussa vuo-

Uuteen laajennusosaan sijoittuvat Maria-näyttämö sekä

rottelevat lasi ja valkobetoni. Vanhaa ja uutta osaa yhdistää

puvustamo ja muut tukitilat. Minnaksi nimetty iso näyttämö

lasikäytävä, josta on kaunis näkymä Valkeisenlammelle.

on tutulla paikallaan vanhassa osassa, ja entinen studio-

issä
s
k
y
m
Elämukana

Puh.

050 321 6563

AMMATTITAITOISTA SIIVOUSPALVELUA
YLI 25 VUODEN KOKEMUKSELLA.
Kaikkea siivousta yrityksille,
rakennusliikkeille ja kotitalouksille.

Korkealaatuiset valaistus-, audio- ja videojärjestelmät
näyttämölle, studioon ja keikalle.
Meiltä myös suunnittelu-, asennus- ja huoltopalvelut.
Studiotec Oy | Kuusiniemi 2, 02710 Espoo | 0207 512 300 | studiotec.fi

Seljatie 4, KUOPIO  ailakalske@suomi24.fi

www.siivouskuopio.fi

TEATTERITALON UUDISTUKSESSA MUKANA MUUN MUASSA:
• rakennuttaja Kuopion Tilakeskus
• arkkitehtisuunnittelu Konsulttiyhteenliittymä ALA+ESA
• pääsuunnittelija arkkitehti Antti Nousjoki
• teatteritekniikan suunnittelu BlueNode GmbH
• teatteritekniikan urakoitsija Studiotec
• näyttämömekaniikan urakoitsija Insta Automation
• päätoteuttaja ja rakennusurakoitsija NCC Rakennus Oy

Lisää

työskentelymukavuutta
3M-ikkunakalvoilla
Lue lisää:

TEATTERIN
MAKUJA
Ravintolan ammattitaitoinen ja palveleva
henkilökunta suunnittelee toiveiden mukaisen
tarjoilun kaikenlaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Kanresta Oy huolehtii yksinoikeudella teatterin ravintolapalveluista. Ravintolatoiminnan
tuotot ohjataan Suomen Kansanterveysyhdistyksen jäsenjärjestöjen työhön.
Ravintola tarjoaa makunautintoja niin väliajalle kuin ennen ja jälkeen näytösten. Väliajalla maistuvat kahvi, virvokkeet tai kuohuviini makean tai suolaisen leivonnaisen kera.
Näytöksen tunnelmaan virittävät esimerkiksi
teatterin maistelulautaset tai näytöskohtaiset teemamenut, joissa suositaan lähimakuja
mahdollisuuksien mukaan.
Ravintola avataan tuntia ennen näytöksen alkua tai sopimuksen mukaan. Ravintolassa on
A-oikeudet.

Vältä jonottaminen varaamalla väliaikatarjoilu
näytösten yhteyteen etukäteen osoitteessa
www.kanresta.fi/valiaikavaraukset.

Informaatioteknologian ja
lääketieteellisen tekniikan
palveluja terveydenhuollon
ja kuntien toimintaan
myynti@istekki.fi
www.istekki.fi

MARIMEKKO NYT CARLSONILLA

Carlson
Facebookissa

- valikoimassamme
astiat, kodintekstiilit ja
lasten vaatteet

TAVARATALO KUOPIO
Kauppakatu 36 ma-pe 9-20 la 9-17
carlson.fi

KUOPION KAUPUNGINTEATTERI
Niiralankatu 2, 70600 Kuopio
teatteri@kuopio.fi (ei lippuvarauksia)
Palvelunumero 0600 96 100
(1,98 e/min + pvm, yhteinen
Kuopion Musiikkikeskuksen kanssa)

LIPUNMYYNTI:
Teatterin lippukassa
Teatteritalo, Niiralankatu 2
avoinna ti - la klo 12 - 17,
esitysiltoina esityksen alkuun saakka.
Teatterilippuja voi ostaa myös
Kuopion Musiikkikeskuksen lipunmyynnistä
sekä Alatorin Apaja-kauppakeskuksen
Kuopio Infosta.

www.kuopionkaupunginteatteri.fi
www.facebook.com/kuopionkaupunginteatteri

Lippupiste
www.lippu.fi
puh. 0600 900 900 (1,98 e/min+pvm)
avoinna päivittäin klo 7 - 22

