Kansallisteatteri ja Radisson Blu Plaza Hotel ovat lähellä toisiaan – paitsi sijaintinsa myös syntyhistoriansa ja toimintafilosofiansa kautta. Molemmille ikonisille
instituutioille on ollut alusta asti ja yhä edelleen tärkeää esitellä uusia ilmiöitä ja
tuottaa elämyksiä niin helsinkiläisille kuin kotimaisille ja kansainvälisille vieraille.
Lämpimästi tervetuloa!

TEATTERI & DINNER 87 €
S-ETUKORTILLA 79 €
Teatteri & dinner -paketti sisältää herkullisen illallisen Plaza Restaurantissa
teatteri-iltana klo 16.00 alkaen ja vapaavalintaisen esityksen* Kansallisteatterissa parhailta paikoilta klo 19.00 alkaen. Etu koskee 1–100 hengen seurueita.

OSTA OMA ELÄMYSPAKETTISI PIAN!
MENU
Kuohkeaa maa-artisokkakeittoa

[L, G]

************

Pääruoka valitaan paikan päällä

(sis. Liha-, kala- tai kasvisvaihtoehto) [L, G]
************

Kahvia ja talon itsetehtyjä suklaakonvehteja [L, G]

Paketit ovat ostettavissa
Radisson Blu Plazasta 020 1234 800
Puheluhinnat 020-alkuisiin numeroihin:
0,0835 snt/puh + 0,1669 snt/min
ravintolamyynti@sok.fi
*Etu koskee vain Kansallisteatterin omia esityksiä, ei vierailunäytäntöjä.

SYKSYN 2019 SUUREN
NÄYTTÄMÖN HUIPPUTEOKSET
Yuval Noah Hararin alkuperäisteoksen pohjalta Minna Leino

SAPIENS

tarina tarinoita kertovasta ihmislajista
Olipa kerran Homo sapiens, joka sattumanvaraisen
geenimutaation myötä sai kyvyn kertoa kuvitteellisia tarinoita – ja teki itsestään koko planeetan
herran. Mahtaako olla mitään vaarallisempaa kuin
tyytymättömät ja vastuuttomat jumalat, jotka
eivät tiedä mitä haluavat?
OHJAUS JA
SUUNNITTELU

WAUHAUS

YHTEISTYÖSSÄ Kansallisteatteri, W A U H A U S ja
Zodiak – Uuden tanssin keskus
KESTO 1 h 40 min, ei väliaikaa

Sami Keski-Vähälä – Esa Leskinen

YHDESTOISTA HETKI

Varietee rahasta, vallasta ja demokratiasta
Yhdestoista hetki on kaikki, mitä olet aina halunnut
tietää rahasta ja vallasta, mutta et ole uskaltanut
kysyä. Mihin tarvitaan demokratiaa, jos kaikki
päätökset tehdään markkinoilla? Esitys on samaan
aikaan farssi ja tragedia, ennennäkemätön musiikillinen iltama ja näyttämöllisten näkyjen sinfonia.
KESTO 2 h 45 min, sisältää väliajan

Anton Tšehov

KOLME SISARTA

moderni klassikko

Ensiluokkaisen näyttelijäensemblen tähdittämä
Kolme sisarta on draama loputtomasta onnen
ja merkityksen etsinnästä, arkisesta työstä ja
haaveelliseen odotukseen haaskatusta elämästä
sekä ihmisten kyvyttömyydestä tehdä ratkaisevia
valintoja.
KESTO 3 h, sisältää väliajan

