
Kouluryhmien laskutus ja ennakkomyynti verkkokaupassa!

Koululaisnäytöksiin liput á 7 € ovat myynnissä vain yli 8 henkilön ryhmille. 
Yhteen näytökseen myydään maksimissaan 416 istumapaikkaa tilausjärjestyksessä, jonka jälkeen 
yksittäinen näytös on loppuunmyyty. Paikat myydään numeroimattomina istumapaikkoina. Mikäli 
ryhmässänne on pyörätuolilla kulkevia, olettehan yhteydessä service@lippuautomaatti.fi.

Koululaisnäytöksiin ei ole saatavilla ilmaisia saattajapaikkoja.

Netissä ei voi varata lippuja.


Voitte varata ja ostaa lippuja näytökseen opetusryhmälle näin:

 


Toimikaa näin, jos tahdotte maksaa laskulla:  
 

1) Lähetä sähköpostiä osoitteeseen service@lippuautomaatti.fi 

 

Ilmoita  
- yhteystietosi (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) 
- VALITSEMASI NÄYTÖS (ajat alla) 
- lippumäärä  
- laskutusohje ja -osoite sekä mahdollinen kustannuspaikka 

to 14.1.2021 

klo 13 (koululaisnäytös)

 

ma 18.1.2021

klo 13 (koululaisnäytös)

 

ti 19.1.2021

klo 13 (koululaisnäytös)

 

ke 20.1.2021

klo 13 (koululaisnäytös)

 

to 21.1.2021

klo 13 (koululaisnäytös)

 
• Huomioi, että loppusummaan lisätään kiinteä laskutuspalkkio 5 €. 
• Varaus on vahvistettu kun olet lähettänyt sähköpostin. Lipputilauksesi on nyt sitova. 
 
2) Saatte laskun ilmoittamaanne sähköposti- tai verkkolaskuosoitteeseen. (Esim. Kaupungin 
laskuun menevissä tilauksissa lasku menee verkkolaskuosoitteeseen kustannuspaikoittain, vaikka 
varsinaiset liput toimitetaan opettajan antamaan sähköpostiosoitteeseen)

Kun lasku on maksettu, saatte ryhmälipun pdf-tiedostona varausvaiheessa antamaasi 
sähköpostiosoitteeseen sekä älylipun älypuhelimeen. Tulosta ryhmälippu tai käytä älypuhelimen 
älylippua.  
 
 
3) Tervetuloa näytökseen!
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Toimikaa näin, jos tahdotte maksaa verkkopankissa: 
 
1) Mene lipunmyyntisivustolle ja valitse näytös


to 14.1.2021 

klo 13 (koululaisnäytös)

 

ma 18.1.2021

klo 13 (koululaisnäytös)

 

ti 19.1.2021

klo 13 (koululaisnäytös)

 

ke 20.1.2021

klo 13 (koululaisnäytös)

 

to 21.1.2021

klo 13 (koululaisnäytös)

 

2) Valitse vapaana oleva katsomo ja osta tarvittava määrä lippuja. Kerralla voi ostaa max. 20 
lippua.


3) Valitse haluamasi palveluntarjoaja verkkomaksua varten. Maksusuorituksen jälkeen 
maksunvälittäjä vahvistaa maksun lippukauppaan.


4) Klikkaa 'Palaa myyjän palveluun', jonka jälkeen Lippuautomaatti toimittaa ostamasi pääsyliput. 
 
4) Saatte ryhmälipun pdf-tiedostona varausvaiheessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen sekä 
älylipun älypuhelimeen. Tulosta ryhmälippu tai käytä älypuhelimen älylippua. 
 
5) Tervetuloa näytökseen!

 

 

Saavuttehan paikalle ajoissa. Näytös alkaa täsmällisesti ja myöhästyneet pääsevät sisään vasta 
väliajan jälkeen. Musikaalin kesto on noin 2h 30min sisältäen väliajan. Muistathan, että näytöksen 
kestoaika on arvio. Kannattaa varata hieman lisäaikaa taputuksille ja kiireettömään lähtemiseen. 

Toivomme, että käytte etukäteen opetusryhmän kanssa läpi teatterissa käyntiä koskevia 
asioita:


Mikä on pukukoodi? 

Vastoin ikivanhaa käsitystä, sinun ei tarvitse pukeutua mitenkään erityisen juhlavasti.

Tule sellaisena kuin olet! Jokainen katsoja on meille yhtä arvokas, on päällä mitä tahansa.


Milloin näytökseen pitää saapua? 

Tule teatteriin ajoissa. Ensimmäinen soitto/kuulutus soi 10 minuuttia ennen esityksen alkua, ja 
tällöin katsomon ovet avataan. Esityksen lähestymisestä tiedottavat soitot soivat vielä 5 minuuttia 



ja viimeisen kerran 3 minuuttia ennen esityksen alkua. Kun katsomon ovet suljetaan, et pääse 
enää sisään ennen väliaikaa. 


Esityksen aikana kulkeminen häiritsee muita katsojia ja siksi on otettu tiukka käytäntö siitä, että 
kun esitys on alkanut, on sinun odotettava väliaikaa päästäksesi sisään. Esityksen ollessa 
käynnissä annetaan yleisölle ja näyttelijöille täysi rauha. 


Maksaako narikka? 

Meidän näytöksissä narikka on maksuton. 

Takit ja reput jätetään naulakkoon. Pienemmät arvoesineet voi ottaa toki mukaan saliin.


Uskaltaako narikkaan jättää arvoesineitä? 

Isommat laukut ja reput kuuluvat narikkaan, vaikka kuinka olisi arvoesineitä joukossa. 
Aulahenkilökuntamme on paikalla sitä varten, että he vartioivat jokaista naulakkoon jätettyä kassia 
ja takkia esityksen ajan.


Miten löydän istumapaikkani? 

Koululaisnäytöksissä ei ole numeroituja paikkoja. Sali täytetään eturivistä alkaen kohti takariviä. 
Ryhmän johtajasi osoittaa sinulle paikan. Ettehän jätä tyhjiä paikkoja, ellei näin ole erikseen 
ohjeistettu.


Voiko katsomossa käyttää kännykkää? 

Sulje matkapuhelimesi tai laita se lentokonetilaan esityksen ajaksi. Päällä ollessaan kännykät 
aiheuttavat häiriöitä äänentoistoon.


Saako teatterissa valokuvata? 

Lämpiöissä saa kuvata! Valokuvaaminen tai videokuvaaminen esityksen aikana/esityksestä taas 
on ehdottomasti kielletty. Selfiet ennen esitystä siis.


Voiko katsomossa syödä omia eväitä? 

Juomapullojen ja omien eväiden (sipsit, popparit, karkkipussit jne.) katsomoon vieminen on 
kiellettyä. Eväiden syöminen aiheuttaa ääntä, mahdollisesti sotkua ja häiritseviä tuoksuja. 


Voiko esityksiin osallistua? 

Mukana laulamista ei katsota oikein suopeasti, ellei sitä ole näyttämöltä käsin erikseen pyydetty. 
Vierustoverisi saattaa haluta kuulla mieluummin näyttelijän tulkinnan kuin omasi.

Pystyyn pomppaaminen on valitettavasti kielletty, koska tällöin takanasi olevat eivät näe 
näyttämölle.

Vitseille nauraminen ym. eläytyminen on varsin suotavaa ja taputtaminen kappaleiden/kohtausten 
jälkeen on erittäin ok!




Onko esityksissä kovia ääniä? 

Räjähteistä ja kovista äänistä varoitetaan etukäteisilmoituksella.


Miten esteellisyys on huomioitu? 

Teatterin katsomoissa on paikkoja pyörätuoliasiakkaille. Muistathan kertoa 
pyörätuolipaikkatarpeesta jo lippuja varatessasi/ostaessasi.  Aulahenkilökunta avustaa 
pyörätuoliasiakkaita.

Näytöksissä käytettävä savu, teatteriusva, on täysin vaaratonta. Pyrimme järjestämään jokaisesta 
näytelmästä myös tuoksuttomia esityksiä, jolloin tuoksuttomuutta toivotaan myös katsojilta.



