
NUMERO1.16
H Ä M E E N L I N N A N  K U L T T U U R I L E H T I  

ISMO ESKELINEN 
tuo kitaran maailman  
Verkatehtaalle s. 8

A3 297 x 420 mm



2      NUMERO1.16 NUMERO1.16     3

JULKAISIJA
Kulttuuri- ja kongressikeskus 
Verkatehdas Oy
Paasikiventie 2
13200 Hämeenlinna
www.verkatehdas.fi

TOIMITUSKUNTA
Juha Paaso
vastaava toimittaja

Antti Krapu
Hämeenlinnan kaupunginmuseo

Maria Laine
Hämeenlinnan Taidemuseo

Eija Saarivirta
Hämeenlinnan Teatteri

Anja Kuoppa
Sibelius Celebrations

Hannele Eklund
Verkatehdas

NUMERO1.16
HÄMEENLINNAN KULTTUURILEHTI

VERKATEHTAAN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

Painopaikka 
Alma Manu Oy

Ulkoasu ja taitto 
Heli Penttinen

Painosmäärä  
90 000 kpl

Kannen kuva 
Ismo Eskelinen 
kuvaaja Maarit Kytöharju

www.verkatehdas.f i

Sinfonia Lahti 
– Brahmsista Zinovjeviin
Sinfonia Lahden konsertti-
vuosi avautuu mahtavasti. 
Vuoden ensimmäisessä kon-
sertissa solistina on odotet-
tu, legendaarinen Elisabeth 
Leonskaja, joka soittaa Johan-
nes Brahmsin pianokonserton 
nro 2, B-duuri keskiviikkona 
20. tammikuuta Verkatehtaal-
la. Konsertissa soivat myös 
Franz Schubertin Die Freund 
von Salamanka -alkusoitto ja 
sinfonia nro 4, Traaginen.

Sinfonia Lahden konsertissa 
keskiviikkona 10. helmikuuta 
kapellimestarina on Eva Ol-
likainen. Richard Straussin 
Don Juan, Pjotr Tshaikovskin 
sinfonia nro 6, Pateettinen ja 
Osmo Tapio Räihälän käy-
rätorvikonserton kantaesitys 
soivat konsertissa. Käyrätorvi-
konserton solistina on RSO:n 
soolokäyrätorvensoittaja Juk-
ka Harju.

16. maaliskuuta Verkateh-
taalla Sinfonia Lahden kapel-
limestarina on Joshua Weilers-
tein ja solistina pianisti Ma-
rianna Shirinyan, joka soittaa 
Maurice Ravelin pianokonser-
ton G-duuri. Konsertin ensim-
mäinen teos on György Lige-
tin Concert Românesc, ja illan 
sinfonia Dmitri Shostakovit-
shin sinfonia nro 10.

Huhtikuussa lauantaina 
16.4. Sinfonia Lahdella on il-
tapäiväkonsertti kello 15.00 
Verkatehtaalla. Ylikapellimes-
tari Okko Kamu johtaa Sin-
fonia Lahtea viimeisen ker-
ran Hämeenlinnassa ylikapel-
limestarina. Ohjelmassa on 
Aleksandr Glasunovin viulu-
konsertto, jonka solistina on 
viulisti Maaria Leino. Kon-
sertissa kuullaan myös Sergei 
Prokofjevin sinfonia nro 7.  Il-
tapäivän avaa Sauli Zinovje-
vin arvostelumenestys Gryf. 
Nuori lahtelainen säveltäjä-
leijona on nousemassa aree-
noille!

J.Karjalainen 
– Sinulle, Sofia!
Kevättalven odotettu konsert-
ti on J. Karjalaisen kevätkier-
tueen Sinulle, Sofia -konsert-
ti 10.3. Verkatehtaalla. J.Karja-
lainen on työstänyt viimeisen 
vuoden uutta albumia, ja Si-
nulle, Sofia -albumi julkais-

tiin marraskuussa. Uuden al-
bumin kiertue on jälleen Hä-
meenlinnassa.

Albumin kappaleet ovat J. 
Karjalaisen sanoittamia ja sä-
veltämiä. Sinulle, Sofia -albu-
min single Stindebinde nousi 
ensimmäisellä viikolla suo-
raan Suomen radioiden toi-
seksi soitetuimmaksi kappa-
leeksi.

 
Kamarimusiikkia,
vanhaa musiikkia, 
viihtymistä…
Helmikuussa saadaan nauttia 
mahtavassa vedossa olevasta 
baritoni Waltteri Torikasta ja 
pianisti Marko Hilposta, jot-
ka konsertoivat torstaina 11.2. 
Verkatehtaalla. Konsertissa 
esillä on mm. Jean Sibeliuk-
sen ja Einojuhani Rautavaaran 
teoksia.

”Herra Walsh, oletan” on 
Suomalaisen Barokkiorkeste-
rin konsertin otsikkona kes-
kiviikkona 17.2. Raatihuo-
neella. Aikansa johtavan mu-
siikkikustantajan kuparilevyjä 
ovat penkomassa nokkahui-
listi Hanna Haapamäki, sel-
listi Jussi Seppänen, luutisti 
Eero Palviainen ja cembalisti 

Petteri Pitko. He soittavat Co-
rellia, Geminiania, Händeliä ja 
Matteisia.

Maaliskuun 11. päivän ilta 
Raatihuoneella kuuluu Elina 
Vähälälle ja Wendy Chenille. 
He soittavat J. Kuusistoa, Res-
pighia ja Beethovenia, jolta 
konsertissa kuullaan monen 
mielestä paras eli Kreutzer-so-
naatti.

Huhtikuussa Hämeenlinnan 
kirkossa soi lauantaina 23.4. 
kello 19.00 Joseph Haydnin 
Luominen. Teoksen johtaa 
Heikki Seppänen, orkesterina 
on Fibo ja kuorona Hämeen-
linnan Kamarikuoro. Oratori-
on solistit ovat sopraano He-
lena Juntunen, tenori Charles 
Barbier ja basso Jari Parviai-
nen.

Myrskyä toukokuussa!
Vuosi 2016 on William Sha-
kespearen merkkivuosi, sil-
lä hänen kuolemastaan tulee 
400 vuotta. Mielessään voi 
ajatella Shakespearea ja hä-
nen Myrsky-näytelmäänsä, 
kun Hämeenlinnassa kuullaan 
Kaija Saariahon ja Henry Pur-
cellin Myrskyt keskiviikkona 
4.5. Verkatehtaalla. Säveltäjät 

eri aikakausilta, Shakespea-
ren aikalainen Henry Purcell 
ja oman aikamme Kaija Saa-
riaho kohtaavat Shakespearen 
merkeissä. Myrsky-sävellykset 
esittää Suomalainen Barok-
kiorkesteri Fibo.

Paikallista kamarimusiik-
kia kuullaan kevään kulues-
sa Iittalan koulukeskuksessa 
ja Lammin Turvantalossa. Pia-
nisti Erkki Korhonen ja viu-
listi Elias Koivisto soittavat 
Brahmsia ja Sibeliusta.

Sibelius Celebrations kiittää 
menneestä Sibeliuksen synty-
män 150-juhlavuodesta mah-
tavaa yleisöä ja toivottaa ter-
vetulleeksi tulevan vuoden 
konsertteihin ja tapahtumiin. 
Hämeenlinna on aina Jean Si-
beliuksen synnyinkaupunki 
ja sillä on vaalittavana upea 
kulttuuriperintö myös juhla-
vuosien välillä.

 

Sinfonia Lahti ja muut kevättalven 
huikeat konsertit Vanaja-salissa

Sisältö  

03  Sinfonia Lahti ja muut Sibelius Celebrationsin konsertit

04  Hämeenlinnan Teatterin kevään ohjelmisto esittelyssä

06 Hämeenlinnan Taidemuseossa Ester Helenius ja 

 nuoren polven taiteilijoita

08  Ismo Eskelinen tuo kitaran maailman Verkatehtaalle

10  Vanaja-salin tapahtumakalenteri keväälle 2016

12  Verkatehtaan alueen rahavirrat ja taloudellinen volyymi

15  Hämeenlinnan kaupunginmuseo – Uusi nimi, uusi museo

18  Verkatehdas jälleen kokoustalojen kärkeä

HÄMEENLINNAN 
377-VUOTISPÄIVÄÄ 
vietetään kaupungin 
syntymäpäivänä 19.1. 
Verkatehtaan Lasipihalla. 
Tapahtumassa on 
”kapulanvaihto” Sibeliuksen 
juhlavuodesta Hämeenlinnan 
teemavuoteen Vesi ja luonto.

Konsertit ja tilaisuudet löytyvät alla 
olevista linkeistä. Seuraa ja löydä omasi!

www.sib.fi
www.sibelius150.org
www.verkatehdas.fi
www.hameenlinna.fi

Sibelius Celebrationsin 
KONSERTIT KEVÄT 2016

Ke 20.1. klo 19.00 
Verkatehdas: Sinfonia Lahti
Ke 10.2. klo 19.00 
Verkatehdas: Sinfonia Lahti
To 11.2. klo 19.00 
Verkatehdas: Waltteri Torikka 
ja Marko Hilpo
Ke 17.2. klo 19.00 
Raatihuone: Fibo, teosesittely 
klo 18.15–18.45/Hanna 
Haapamäki ja Petteri Pitko
To 10.3. klo 19.00 
Verkatehdas: J. Karjalainen
Pe 11.3. klo 19.00 
Raatihuone: Elina Vähälä ja 
Wendy Chen
Ke 16.3. klo 19.00 
Verkatehdas: Sinfonia Lahti
La 16.4. klo 15.00 
Verkatehdas: Sinfonia Lahti
La 23.4. klo 19.00 
Hämeenlinnan kirkko: Fibo
Ke 4.5. klo 19.00 
Verkatehdas: Fibo

Baritoni Waltteri Torikka 
ja pianisti Marko Hilpo 
konsertoivat torstaina 
11.2. Verkatehtaalla.

Verkatehtaan alueella toimii mm. Hämeenlinnan Taidemuseo, Yle Häme, 
Vanajaveden opisto, Sibelius-opisto, Hämeenlinnan Teatteri, Lasten ja 

nuorten kulttuurikeskus Arx, Hämeenlinnan Miniteatteri, GalleriaKONE, elo-
kuvateatteri Bio Rex ja lukuisia muita toimijoita. Vanhan tehtaan puitteet tar-
joavat viihtyisän, turvallisen ja kaupunkimaisen alueen, jonka monipuoliset ja 
muuntautuvat tilat ja rakennukset soveltuvat monenlaiseen toimintaan.

Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaan lisäksi alueella on 36 erilaista 
huonetta ja huoneistoa, jotka soveltuvat työ- ja toimitilaksi ja liiketilaksi erityi-
sen hyvin kulttuurin ja luovan alan ammatinharjoittajille, mi-
kroyrityksille, taiteilijoille, käsityöläisille, tuottajille ja yh-
teisöille. Tilat ovat kooltaan noin 10–450 m².

Verkatehdas on Hämeenlinnan 
LUOVAN TALOUDEN KOTI
2000-luvun aikana Verkatehtaan alueelle on muotoutunut paitsi 
Hämeenlinnan kulttuurielämän, myös luovan alan toimijoiden 
keskittymä. Tapahtumien, konserttien, messujen ja näyttelyiden 
lisäksi Verkatehdas kätkee sisäänsä joukon yrityksiä, 
yhteisöjä ja ammatinharjoittajia, jotka inspiroituvat alueen 
ainutlaatuisesta miljööstä ja tunnelmasta. 

VAPAAT LIIKETILAT TÄLLÄ HETKELLÄ

111 m2 TOIMISTOTILA
Osoitteessa Viipurintie 4, A-rappu, 3. kerros

450 m2 TOIMISTOTILA 
KOKONAAN TAI OSITTAIN VUOKRATTAVAKSI
Osoitteessa Verkatehtaankuja, 2. kerros

Kevään aikana on vapautumassa myös muutama muu liiketila. 
Lisätietoja antaa Verkatehdas Oy:n talouspäällikkö 
Arto Helkiö, puh. 040 868 2156, arto.helkio@verkatehdas.fi.

LUE LISÄÄ
sivulta 12

Verkatehtaan alueen 
elinvoimaisuudesta.
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TEATTERIN LIPUNMYYNTI, Keinusaarentie 5
Ma–pe klo 12–18 sekä tuntia ennen esitystä.
Puh. 0600 102 030 (0,60€/min+pvm) hmlteatteri.fi
Puh. 0600 900 900 (1,98€/min+pvm) lippu.fi

Finlandia-palkitun kirjaili-
jan Olli Jalosen romaani 

Miehiä ja ihmisiä herää hel-
mikuun lopulla henkiin Hä-
meenlinnan teatterin Päänäyt-
tämöllä Hannu Matti Tyhti-
län dramatisoimana ja ohjaa-
mana. Lukiolaispojan kasvu-
kertomus on lämmin hymy 
nuoruudelle.

– Kyllä minua tässä tarinas-
sa nappasi eniten sen haus-
kuus, Tyhtilä tunnustaa.

– Tällä kertaa miehet voivat 
tulla huoletta teatteriin ja nau-
reskella muistoille omista kas-
vukivuistaan. Nyt ollaan äijä-
huumorin ytimessä.

Tapahtumat sijoittuvat kir-
jailijan oman nuoruuden mai-
semiin eli Hämeenlinnaan ja 
kesään 1972. 

– Olen vähän Ollia van-
hempi ja muistan, kun Beatles 
tuli. Vuonna 1964 minulla oli 
jo pitkä tukka, mikä oli aika 
erikoista Nivalan Karvoskyläs-
sä, ohjaaja sanoo.

– Tarinassa on hirveän tut-
tua tuon aikakauden nuorten 
maailmaa, johon liittyvät ni-
menomaan musiikin kautta 
syntynyt kosketus globaali-
suuteen ja tietenkin myös ta-
pahtumat kotimaan poliittises-
sa kentässä.

Poika vai mies?
1970-luvun alussa Suomessa 
eletään urheiluhulluuden ai-
kaa ja pikkukaupungin pojat 
kurkottavat maailman metro-
poleja kohti DX-kuuntelun 
ja interrail-haaveiden kautta. 
Kaiken takana pilkottaa Urho 
Kekkosen kalju.

Tarinan päähenkilöä, Poi-
kaa, esittää Markus Virtanen.

– Olen aina innoissani uu-
desta näytelmästä, mutta tästä 
ehkä poikkeuksellisen paljon, 
näyttelijä kertoo.

– Romaani kosketti minua 
todella syvästi, koska olen 
kasvanut Hämeenlinnassa ja 
omat päiväni 17-vuotiaana ei-
vät ole niin kovin kaukana. 
Tunnistan hyvin tämän kamp-
pailun, että onko sitä poika 
vai mies ja pystyykö sopeutu-
maan ympäristön odotuksiin. 
Jalonen kuvaa loistavasti tun-
teita ikään kuin rivien välissä.

Veljesten kemiaa
Pojan parasta ystävää esittää 
helsinkiläinen freelancer-näyt-
telijä Mikko Virtanen, joka 
on Markuksen veli. Hän te-
kee myös toisen roolin pelti-
firman hankalana työkaveri-
na. Veljeksillä on juuret Hä-
meenlinnan Miniteatterissa ja 

Miehissä ja ihmisissä he ovat 
ensimmäistä kertaa yhtä aikaa 
ammattinäyttämön lavalla.

– Olemme läheisiä ja paljon 
tekemisissä keskenämme, jo-
ten on mielenkiintoista näh-
dä, millainen työskentelytapa 
meidän välillemme syntyy, 
Mikko Virtanen pohtii.

– Roolihahmoni Jukka on 
sellainen rokkipoika, joka on 
kiinnostunut tekniikasta ja 
käytännön asioista. Kaverus-
ten suhteessa hän on se do-
minoivampi osapuoli eikä ole 
kyllä yhtään innoissaan siitä, 
että Poika alkaa seurustella 
hänen pikkusiskonsa kanssa. 
Jotain mustasukkaisuutta se 
varmaan on, kun rakkaus tu-
lee ystävysten väliin.

Vastuuta kantamaan
Kirjailija on itse kuvannut ta-
rinaansa surkuhupaisaksi ko-
mediaksi, jossa on paljon in-
himillisyyttä. Pojan omia rajo-
jaan etsivässä hahmossa voi 
moni tunnistaa itsensä.

– Eka kerta on yksi suuri 
teema tässä jutussa, Tyhtilä 
sanoo.

– Isona kysymyksenä on 
suhde vanhempiin ja rohkeus 
ottaa vastuu niin perheen ta-
loudesta ja heikompilahjaises-
ta ystävästä kuin toimia mie-

hen tavoin myös rakkauden 
polulla. 

Näytelmän muissa rooleis-
sa ovat Harri Ekonen, Juha 
Haanperä, Ilkka Heiskanen, 
Lotta Huitti, Maiju-Riina Hut-
tunen, Katariina Kuisma-Syrjä, 
Birgitta Putkonen, Sinikka Sal-
minen ja Mikko Töyssy. 

MIEHIÄ JA IHMISIÄ 
Kantaesitys 27.2.2016
Päänäyttämö
Liput 32/28/20 €

Höyrylaiva Wellamolla ol-
laan romanttisen ja rie-

mukkaan merihenkisissä tun-
nelmissa matkalla Egyptin 
Aleksandriaan.

– Upea musikaali! Nautim-
me koko esityksen ajan hy-
västä musiikista, tanssista ja 
hienoista roolisuorituksista. 
Huumoria oli niin, että silmä-
kulmat sai pyyhkiä nessulla. 
Suosittelen!, katsojapalaute

Toukokuun puolivälissä 
he saapuvat jälleen mö-

killeen Kultalammelle. Luon-
to on juuri heräämässä. Tut-
tu kuikkapariskunta ui järvel-
lä. Tuntuu, että aika olisi py-
sähtynyt kesämökin ikuiseen 
ajattomuuteen.

Kesän odotettu kohokohta 
on tyttären, Chelsean, vierailu 
isänsä syntymäpäivillä. Vuosia 
kestänyt välirikko on erkaan-
nuttanut isän ja tyttären toi-
sistaan. Yllättäen Chelsea tuo 
mukanaan myös sulhasensa 
ja tämän teini-ikäisen pojan, 
joka ihastuu vanhaan paris-
kuntaan. Norman löytää jäl-

leen elämänilon ja lopulta 
kaivatun yhteyden myös tyt-
täreensä.

Kuten aina, kesän vaihtues-
sa syksyyn tulee lähdön aika 
takaisin kaupunkiin. Yksi asia 
on kuitenkin toisin – Thayerin 
perheen suhteet toisiinsa ovat 
pysyvästi muuttuneet.

Kultalampi on lämmin ja 
syvällinen tarina pitkästä avio-
liitosta ja uskollisesta kump-
panuudesta silloin, kun aika 
nakertaa elämää hiljaisella, 
salakavalalla tavallaan.

Kultalampi on Hämeen-
linnan Teatterin ja Riihimäen 
Teatterin yhteistuotanto. Näy-

telmää esitetään molemmissa 
teattereissa vuonna 2016.

Rooleissa: Mika Piispa, Otto 
Rantanen, Johanna Reilin, 
Ilmari Saarelainen, Lasse 
Sandberg, Maija Siljander 
Teksti: Ernest Thompson 
Suomennos: Arto af Hällström 
Ohjaus: Kirsi-Kaisa Sinisalo 
Oikeudet: Teaterförlag Arvid 
Englind AB, Stockholm 
Tuotanto: Riihimäen Teatteri ja 
Hämeenlinnan Teatteri

KULTALAMPI 
Ensi-ilta 10.2.2016  
Verstas-näyttämö 
Liput 29/27/20 € 

KEVÄÄN VIERAILUT

Pe 15.1. klo 19 ja la 16.1. klo 13 HYVÄSSÄ NOUSUSSA
Hervoton komedia kahdesta erilaisesta naisesta, ja 
ystävyydestä. Rooleissa Miia Nuutila ja Sanna Saarijärvi, 
sekä muusikko Altti Uhlenius.

Pe 29.1. klo 19 SOPRAANOT METSÄKEDOLLA 
Musiikillinen ilotulitus rockin kautta oopperaan, musikaali-
helmiä unohtamatta. Lavalla Maria Lund, Päivi Pylvänäinen ja 
Tomi Metsäketo, kapellimestarinaan Maija Ruuskanen.

La 6.2. klo 13 MINTTU SEKÄ VILLE
Minttu Mustakallion ja Ville Virtasen nauruhermot sytyttävää 
improvisaatiotaituruutta muusikko Samuli Laihon säestyksellä. 

Ke 9.3. klo 19 KROPPAA LIKOON
Nyt nauretaan urheilun ja terveellisen elämän kustannuksella. 
Lavalla nähdään Miia Nuutila, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen.

La 2.4. klo 13 KEUHKOT
Kansallisteatterin vierailu. Draama valinnoista, seurauksista ja 
elämän ennustamattomuudesta sekä parisuhteesta. Rooleissa 
Ria Kataja ja Mikko Nousiainen.

Su 10.4. klo 15 MALJA RAKKAUDELLE! SYDÄNVIINIÄ
Konsertti Unicefin hyväksi. Mm. Eija Ahvo, Susanna Haavisto, 
Jorma Uotinen.

LAPSILLE JA NUORILLE SEKÄ 
LAPSENMIELISILLE

Ke 13.1. ja to 14.1. klo 19 ABRACADABRA
Circo Aereon sirkusseurue, täynnä huimaa taitoa ja hersyvää 
komiikkaa. Mukana klovni-miimikko Marc Gassot, käsilläseisoja-
notkeusartisti Jatta Borg ja muusikko-säveltäjä Tommi Lindellin 
yhden miehen orkesteri. Ikä: 5+. Liput 20/15 €

17.–20.2. RED FEVER TREE
Suomalais-norjalaisen yhteistyön tuloksena syntynyt vaikuttava 
esitys, joka yhdistelee luontevasti sirkusta, tanssia ja teatteria. 
Tuotanto: Cirkus Xanti (NO), Maracat Caravan. Ikä: 10+. Liput 
15/10 €

12.–16.4. PIKKU PRINSSI
Maailmanlaajuisesti rakastettu klassikkosatu jatkaa kevään 
ohjelmistossa ”Iso kiitos Pikku Prinssistä! Miten oivaltava 
ohjaus, kaunis visuaalisesti. KIITOS!!”, katsojapalaute
Ikä: 5+. Liput 15/10 €

20.4.–19.5. TATU JA PATU PIHALLA
Linnateatterin musiikilla ja outouksilla lastattu esitys, jossa 
pihaleikkien asiantuntijat Tatu ja Patu valistavat ulkona 
leikkimisen ihanuudesta. Ikä: kurahousuikäisistä ylöspäin. 
Liput 10 €

Kultalampi   
Elokuvaklassikko valloittaa nyt Hämeessä
Ethel ja Norman Thayer ovat olleet aviopari lähes 50 vuoden ajan. 
He ovat parhaat ystävät ja ymmärtävät toisiaan syvästi.

Miehiä ja ihmisiä

Miniteatterissa näyttelijänuransa aloittaneet veljekset Mikko 
ja Markus Virtanen (oik.) esittävät parhaita ystävyksiä Olli 
Jalosen romaanin perustuvassa näytelmässä Miehiä ja ihmisiä. 
Nuorukaisten intoa katsoo päälle ohjaaja Hannu Matti Tyhtilä.

Tarina kesästä, jolloin kaikki tapahtui 
ensimmäisen kerran.

 

Harvinainen petolintu 
sääksi saa Hämeenlinnan 

päättäjät pohtimaan markki-
nointia aivan uudesta näkö-
kulmasta. Mediatapahtuma 
saa liikkeelle joukon ihmisiä, 
joille kaikki keinot ovat sallit-
tuja. Lisäksi lintua puolusta-
van miesbiologin reviirille ek-
syy naistoimittaja…

– Kiitos muikeasta esityk-
sestä. Jokaisen hämeenlin-
nalaispolitrukin ja tilaajapääl-
likön on tämä nähtävä, mui-
den muassa. Järvisen teksti 
on nokkelaa ja monisyistä ja 
näyttelijät tehtäviensä tasalla. 
Hienoa nähdä jälleen Ekonen 
lavalla. Johanna Reilin upea ti- 
laajapällikkö! (katsojapalaute) 

Musikaalikomedia Kalle Aaltonen
SYKSYN ILOPILLERIT JATKAVAT KEVÄÄLLÄ!

Silmälläpidettävät
Vauhdikas komedia, jossa seikkaillaan Hämeenlinnassa ja sääksen pesällä. 

Vauhdikas musikaali vie suoraan nostalgiselle 50-luvulle.

Käsikirjoitus: Tatu ja Aino Pekkarinen
Ohjaus: Kari Arffman
Kapellimestari: Antti Paranko
Koreografia: Jens Walentinsson
Rooleissa: Aleksi Aromaa, Lotta Huitti, Maiju-Riina Huttunen, 
Katariina Kuisma-Syrjä, Turkka Mastomäki, Saska Pulkkinen, 
Birgitta Putkonen, Johanna Reilin, Lasse Sandberg, Mikko Töyssy,  
ja Markus Virtanen
Muusikot: Lauri Malin, Antti Paranko, Kalle Penttilä, 
Jussi Seppälä ja William Suvanne

MUSIKAALIKOMEDIA KALLE AALTONEN 
Esitykset alkaen 27.1.–30.4.2016 Päänäyttämö
Liput 36/32/24 €

Käsikirjoitus: Pentti Järvinen
Ohjaus: Jukka Keinonen
Rooleissa: Harri Ekonen, Lotta Huitti, Maiju-Riina Huttunen, 
Johanna Reilin, Lasse Sandberg, Mikko Töyssy ja Markus Virtanen

SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT
Esitykset alkaen 23.1.–7.4.2016 
Päänäyttämö
Liput 32/28/20 €

KAIKKI 
VIERAILUT, 
liput 30 €.

K
uva: S

tefan B
rem

er
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HÄMEENLINNAN TAIDEMUSEO 
Viipurintie 2, 13200 Hämeenlinna
Puh. (03) 621 2669, (03) 621 3017
Liput: 8/6 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi
Avoinna: ti–to klo 11–18, pe–su klo 11–17, ma suljettu

www.hameenlinna.fi/taidemuseo

Ester Helenius – intohimoinen värimaalari
Hämeenlinnan Taidemuseo esittelee kesänäyttelyssään Ester Heleniuksen taidetta. Laajassa kokonaisuudessa 
nähdään teoksia aina 1890-luvun lopun realistisista henkilöaiheista 1950-luvun symbolistisiin asetelmiin saakka. 
Näyttelyn rungon muodostaa taiteilijan Hämeenlinnan Taidemuseolle testamenttaama taidekokoelma. 

K
uva: R

eim
a M

äättänen

EIJA-LIISA AHTILA 25.9.2015–31.1.2016 
Eija-Liisa Ahtila on arvostetuimpia nykytaiteilijoita ja 
yksi suomalaisen taidekentän harvoista kansainvälisistä 
supertähdistä. Näyttely esittelee videoteoksia ja valokuvia 
Ahtilan uran eri vaiheilta, monet niistä ovat saaneet alkunsa 
Hämeenlinnan seudun maisemissa.

Uudet modernismin 
tuulet puhalsivat ympäri 
Eurooppaa. Suomessakin 
puhuttiin värin ja muodon 
murroksesta, puhtaasta 
paletista, ekspressionismista, 
kubismista ja surrealismista. 

Modernin monet kasvot 
johdattaa 1900-luvun alun 
tunnelmiin suomalaisten 
taiteilijoiden tulkitsemana. 
Kokoelman klassikot ja 
vähemmän tunnetut 
teokset kuljettavat katsojaa 
modernismin eri vivahteisiin.

Ilari Hautamäki (s. 1983), 
Sami Havia (s. 1982) ja 

Kim Somervuori (s. 1975) 
asuvat kaikki pääkaupunki-
seudulla. He ovat pitäneet 
yhteisnäyttelyitä aikaisem-
minkin. Nyt joukkoa vahvis-
taa hämeenlinnalainen Kati 
Lehtonen (s. 1979). Taiteilijat 
ovat opiskelleet samoihin ai-
koihin Kuvataideakatemiassa.

Kuraattori Veikko Halme-
toja on valinnut teokset ja 
suunnitellut ripustuksen yh-
dessä taiteilijoiden kanssa.

– Jokainen taiteilija erottuu 
näyttelyssä omana tunnistetta-
vana kokonaisuutenaan, mut-
ta teokset käyvät välillä myös 
voimakasta dialogia keske-
nään, hän kuvailee.

Näyttelyssä on mukana 
sekä vanhempia että aivan 
tuoreita teoksia. 

– Osa teoksista on lainattu 
yksityiskokoelmista, osa vä-

hän julkisemmistakin. On an-
toisaa päästä tarkastelemaan 
näinkin nuorehkojen taiteili-
joiden kehitystä vertailemalla 
uusia ja vanhoja teoksia kes-
kenään, Halmetoja sanoo. 

Mutta miksi juuri nämä tai-
teilijat? 

– Ilari, Sami ja Kim ovat toi-
mineet aikaisemminkin yh-
dessä. He ovat koonneet ryh-
mänsä omaehtoisesti, Halme-
toja kertoo ja sanoo olevansa 
iloinen päästessään työsken-
telemään heidän kanssaan. 

– Haluan, että eri taiteilijoi-
den tyylit ovat riittävän erilai-
sia, ettei katsojan tarvitse tar-
kistaa tekijän nimeä seinäs-
tä vaan että tekijän tunnistaa 
teoksistaan.

Kati Lehtonen on joukon 
varsinainen piirtäjä. 

– Halusin täydentää koko-
naisuutta analyyttisillä piirrok-
silla, joissa on silti samaa vais-

tomaista intensiteettiä kuin Ki-
min lyijykynäteoksissa. Näen 
Katin tavassa hyödyntää mit-
takaavaa myös yhtäläisyyksiä 
Samin maalausten sukelluk-
siin makrotasolta mikrotasol-
le, Halmetoja kuvailee.

Entä se punainen lanka, 
löytyykö näyttelystä sellaista? 

– Itseäni kiinnostavat erilai-
set välitilat ja rajapinnat, ku-
ten piirtämisen ja maalaami-
sen, esittävän ja abstraktin, 
värikkään ja mustavalkoisen 
vuoropuhelut. Tässä näytte-
lyssä liikutaan näiden kysy-
myksenasetteluiden seassa 
hyvin tiiviisti, Halmetoja sa-
noo. 

– Lisäksi nämä neljä taitei-
lijaa edustavat tämän hetken 
kiinnostavimpia nuoren pol-
ven tekijöitä nimenomaan pe-
rinteisten välineiden ja materi-
aalien taitajina.

Mielenkiintoisia 
nuoren polven 
taiteilijoita
Hämeenlinnan Taidemuseon kevät esittelee samassa näyttelyssä 
neljä kuvataiteilijaa ja neljä erilaista tyyliä.

K
uva: R

eim
a M

äättänen

Veikko Halmetojan (toinen oikealta) kuratoimassa näyttelyssä nähdään neljä mielenkiintoista 
nuoren polven taiteilijaa: Kim Somervuori (vas.), Ilari Hautamäki, Sami Havia ja Kati Lehtonen. 

K
uva: H

äm
eenlinnan Taidem

useon arkisto

Ester Helenius opettaa Vapaassa taidekoulussa Helsingissä 
lukuvuonna 1936-1937. 

Ester Helenius (1875–1955) 
tunnetaan intohimoisena 

värimaalarina, jonka rakaste-
tuimpia aiheita ovat hehkuvat 
ja aistilliset kukkamaalaukset 
sekä sinertävään valohämyyn 
kietoutuvat Pariisin näkymät. 
Taiteilija asui ja työskente-
li Helsingissä opiskeluvuosis-
taan alkaen. Myös lapsuuden 
kotiseutu Virolahti sekä kou-
lukaupunki Viipuri olivat hä-
nelle tärkeitä. Virolahden ko-
tipappilan piiat ja rengit sai-
vat usein istua hänen piirus-
tustensa mallina. 

Pariisi innoituksen 
lähteenä
Ester Helenius asui pitkiä jak-
soja Pariisissa, joka olikin hä-
nelle suuri innoituksen lähde. 
Hän teki sadoittain oivalta-
via luonnoksia suurkaupun-
gin kahviloissa ja kaduilla nä-
kemistään erikoisista ja ou-
doista ihmistyypeistä.  ”Pa-
riisin ilmasto on kuin kultaa, 
joka panee ilman väreilemään 
ja värit loistamaan; sillä vä-
rin täytyy maalauksessa olla 
niin kuin jalokivi ja hohtaa sa-
malla tavalla”, kertoo taiteilija 

muistelmissaan. Iäkäs taiteili-
ja teki viimeisen matkansa so-
danjälkeiseen Pariisiin vuon-
na 1947. Tuolloin syntyneissä 
lukuisissa kaupunkinäkymissä 
hän kuvasi jälki-impressionis-
min hengessä muun muassa 
Seineä läpikuultavilla vihreän, 
violetin ja turkoosin sävyillä.

Näyttelyssä ovat esillä myös 
muut Ester Heleniuksen tai-
teen keskeiset aihepiirit, ku-
ten asetelmat, commedia dell’ 
arten perinteeseen kuuluvat 
tanssahtelevat harlekiinit sekä 
klassiset ballerinat. Enkeliai-

heet, katedraalien sisäkuvat ja 
Kristus Getsemanessa -tulkin-
nat heijastavat taiteilijan itä-
maisen mystiikan, katolisuu-
den ja teosofian sävyttämää 
uskonnollista ajattelua. 

Taiteilijan ura huipentui 
myöhäiskauden 
symbolistisissa 
asetelmissa
Alkuvaiheen teoksissa on 
tarkkanäköistä ja realistis-
ta kansankuvausta, mutta 
1910-luvulta alkaen jälki-imp-
ressionismin vaikutus näkyi 

kirkastuvassa värienkäytössä.  
Yli viisikymmentä vuotta kes-
tänyt ura huipentuu taiteilijan 
myöhäiskauden teoksissa, joi-
den sisältö on pelkistynyttä ja 
värit syvän intensiivisiä. Tun-
netuimpia tämän ajan asetel-
mia on taiteilijan testamentti-
kokoelmaan kuuluva öljymaa-
laus Yksinäinen kalla. Näytte-
ly jatkaa taidemuseon naistai-
teilijoita esittelevää sarjaa.

Teksti: Päivi Viherluoto

ESTER HELENIUS 10.6.–2.10.2016

K
uva: R

eim
a M

äättänen

Ester Helenius, Harlekiini ja ruusu, 
1930, öljy, Hämeenlinnan Taidemuseo. 

Ester Helenius, Yksinäinen kalla, 
noin 1946-1949, öljy, Hämeenlinnan Taidemuseo.

Alvar Cawén, 
Lukevat tytöt, 1917, 
Hämeenlinnan Taidemuseo.

Modernin monet kasvot
8.4.–30.10.2016

MIKA TAANILA – Ars Fennica 2015
30.10.2015–6.3.2016 
Mika Taanila on suomalaisen videotaiteen ja kokeellisen 
dokumenttielokuvan pioneereja. Ars Fennica -palkintonäyttely 
Muistikatko esittelee taiteilijan viime vuosien keskeistä 
tuotantoa ja kaksi uutta teosta.

HAUTAMÄKI – HAVIA – LEHTONEN – SOMERVUORI  26.2.–8.5.2016

K
uva: A

drian V
illalobos.

Eija-Liisa Ahtila, Vaakasuora, 2011, 
Museo del Palacio de Bellas Artes, Mexico.

Mika Taanila, Suomen sähköisin kunta, 2012. 

Nykytaiteen tähtinäyttelyt

1900-luvun alun vuosikymmenet olivat suurten 
yhteiskunnallisten mullistusten aikaa ja myös 
taiteessa elettiin murroskautta. 

K
uva: R

eim
a M

äättänen

K
uva: R

eim
a M

äättänen
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Musiikkia ja ystävyyttä 
läpi historian ja ympäri 
maailman
Verkatehtaan tuotantoresi-
denssissä toteutetun konsert-
tisarjan ohjelmistossa on mu-
siikkia varhaisesta barokista 
nykyteosten kantaesityksiin. 
Myös kulttuuriset ja maantie-
teelliset rajat ylittävä ystävyys 
on Ismo Eskelisen suunnitte-
lemien ohjelmien rinnalla kul-
keva teema. Mittavan kansain-
välisen uran myötä syntyneet 
ystävyydet ja yhteistyökump-
panuudet tuovat yhteen esiin-
tyjäkaartin, joka kokoontuu 
Hämeenlinnaan New Yorkis-
ta, Intian Chennaista, Barcelo-
nasta – ja Kanta-Hämeestä.

Konserttisarjan musiikilli-
sella matkalla on aineksia in-
tialaisesta karnaattisesta mu-
siikista, perinteisestä kiinalai-
sesta musiikista, andalusialai-
sesta flamencosta ja afrikka-
laisista rytmeistä aina poppiin 
ja länsimaiseen renessanssi-, 
barokki-, klassis-romanttiseen 
ja nykymusiikkiin asti.

Espanjalaisen kitaran 
500 vuotta 
Sarjan ensimmäisessä konser-
tissa 4.2.2016 paneudutaan 
espanjalaisen kitaran pitkään 
historiaan. Konsertin varhai-
simmat teokset ovat 1600- ja 
1700-lukujen taitteesta, tuo-
rein on Kalevi Ahon Solo XI, 
(Hommage a Munir Bashir), 
jonka Ismo Eskelinen kan-
taesitti Naantalin musiikkijuh-
lilla 2014.

Kitara on Espanjan kulttuu-
rille ainakin yhtä tärkeä soi-
tin kuin kantele suomalaisille. 
Siinä missä kanteleperinne ui-
nui Karjalan korvissa nuotteja 
taitamattomien runonlaulajien 
musiikissa, kitaramusiikista 
tuli jo 1600-luvun Espanjassa 
huolella tallennettua taidet-
ta. Gaspar Sanzin, Francisco 
Gueraun ja Santiago Murcian 
nuottijulkaisussa barokin tans-
sit heräävät uuteen elämään ja 
kylvävät rytmejä, jotka nyky-
kuulijakin tunnistaa espanja-
laisiksi.

Varhaisessa espanjalaisessa 
musiikissa on kansanmusiik-
kivaikutteiden lisäksi arabia-
laisten valloittajien mukanaan 
tuomia piirteitä. Kalevi Ahon 
Solo XI muistuttaa espanjalai-
sen musiikin itämaisista juu-
rista pystyttäessään kunnian-
osoituksen irakilaisen ud-luu-
tun mestarille, vuonna 1997 
edesmenneelle irakilaiselle 
Munir Bashirille. Ud-luuttu on 
vanhimpia malliltaan alkupe-
räisenä säilyneitä Lähi-idän 
näppäilysoittimia.

Ensimmäiseen konsertin 
vieraat, lyömäsoittaja Pedro 
Estevàn ja kitarataitelija Xa-
vier Díaz-Latorre, tulevat 
Barcelonasta. Molemmat ovat 
vanhan musiikin sekä keskiai-
kaisten ja barokki-instrument-
tien kansainvälisesti arvostet-
tuja taitajia. Díaz-Latorren ja 
Eskelisen ystävyys juontuu 
opiskeluaikoihin ja kämppä-
kaveruuteen Sveitsin Baselis-
sa 1990-luvun alussa.

Xavier Díaz-Latorre erikois-
tui jo opiskeluaikoinaan van-
haan musiikkiin ja varhaisiin 
näppäinsoittimiin. Hän on 
konsertoinut mm. New Yor-
kin ikonisessa Carnegie Hal-
lissa, Lontoon Covent Garde-
nissa, Wienin Filharmonia-sa-
lissa ja Buenos Airesin Teatro 
Colónissa. Hän tekee sään-
nöllisesti yhteistyötä eturivin 
kansainvälisten soitinyhtyei-
den kuten Hesperion XXI, La 
Capella Reial de Catalunya ja 
Le Concert des Nations kans-
sa. Maailmankuulu viola da 
gamba-virtuoosi Jordi Savall 
kuuluu Díaz-Latorren läheisiin 
yhteistyökumppaneihin.

Lyömäsoittaja Pedro Este-
van opiskeli Madridin Konser-
vatoriossa moderneja lyömä-
soittimia ja perehtyi myöhem-
min Ranskan Aix-en-Proven-
cessa tamburiinitekniikoihin 
ja afrikkalaisiin lyömäsoitti-
miin. Hän on Madridin lyö-
mäsoitinyhtyeen perustajajä-
sen ja esiintyy säännöllisesti 
sekä lyömäsoitinsolistina että 
orkesterin jäsenenä useissa eri 
kokoonpanoissa, kuten Es-
panjan kansallisorkesterissa, 
Madridin sinfoniaorkesterissa 
ja Lissabonin Gulbenkian-or-
kesterissa. Viime aikoina Ped-
ro Estevan on keskittynyt pää-
asiassa vanhaan musiikkiin ja 
on mm. 1700- ja 1800-luku-
jen musiikkiin keskittyvän 
18. Vuosisadan orkesterin ja 
Hesperion XXI -soitinyhtyen 
jäsen.

Intia ja Kiina
Sarjan toisessa konsertissa 
kohtaavat Intian ja Kiinan mu-
siikkikulttuurit. Tähän kon-
serttiin kutsutut ystävät ovat 
elävä esimerkki siitä, kuinka 
monipuolisesti musiikki yh-
distää ihmisiä maailman lai-
dalta toiselle.

Konsertissa kantaesityksen-
sä saava Eero Hämeennie-
men Wood and Clay (“Puu-
ta ja savea”) on Verkatehtaan 
tilaama uusi teos kitaralle ja 
saviruukkua muistuttavalle 
ghatam-rummulle. Chennais-
ta, Etelä-Intiasta tuleva Sub-
ramaniam ”Ghatam” Kar-
thick on tämän lyömäsoit-
timen rakastettu tähti ja ar-

vostettu asiantuntija. Muusik-
koutensa ohella Karthick on 
myös sanskritin tutkija. Hänen 
Madrasin yliopistoon tehty 
tohtorinväitöksensä käsittelee 
musiikki-instrumentteja sans-
kritin kielessä. Karthick esiin-
tyy festivaaleilla ja konserteis-
sa ympäri maailmaa. Hän on 
mukana lukuisilla levytyksillä 
ja työskentelee huippuartis-
tien kanssa yli genrerajojen. 
Karthick on esiintynyt useis-
sa intialaisissa elokuvissa ja 
kuuluu maansa suosituim-
piin radioesiintyjiin. Ghatam 
Karthick on myös kokenut 
Suomen kävijä Lappia myö-
ten, oltuaan yhtenä solisteis-
ta Avantin Hämeenniemeltä 
tilaaman teoksen Sade ja pu-
nainen maa kantaesityksessä 
Helsingin Juhlaviikoilla 2008 
ja seuraavana vuonna Luosto 
Classic -tapahtumassa.

Oscarin elokuvamusiikis-
taan Hiipivään tiikeriin, pii-
lotettuun lohikäärmeeseen 
voittanut Tan Dun on nouse-
van kiinalaisen taidemusiikin 
valovoimaisimpia säveltäjiä. 
Konsertossaan kuudelle soit-
timelle (1997) hän pistää pys-
tyyn kiinalaisen kyläjuhlan, 
jonka iloiseen menoon solistit 
osallistuvat soittaen, improvi-
soiden ja huutaen.

 

Moniääniset Tiensuu ja 
Bach, sekä Reichin 15 
kitaraa
Marraskuun alkuun sijoittuva 
sarjan kolmas konsertti toteut-
taa huippuunsa vietyä mo-
niäänisyyttä. Jukka Tiensuun 
uusi teos kitaralle ja elekt-
roniikalle saa kantaesityksen-
sä ja Ismo Eskelisen uusim-
malta Bach-levyltä ohjelmaan 
on otettu mukaan kaksi sar-
jaa, BWV 997 ja 998.

Steve Reichin 15 kitaralle 
sävelletty Electric Counter-
point toteutetaan säveltäjän 
alkuperäisen idean mukaisesti 
siten, että Ismo Eskelinen soit-
taa soolokitaraosuudet live-
nä ja muut 14 nauhalta. Tätä 
esitystä varten nauhaosuudet, 
joista kaksi on bassokitaralle, 
äänitetään esitystilassa Verka-
tehtaalla. Tanssija Minna Ter-
vamäki on tämän konsertin 
vierailija.

Jäätyään eläkkeelle vuonna 
2012 Suomen Kansallisbaletis-
ta, rakastettu tähtitanssija Min-
na Tervamäki on keskittynyt 
yhä enenevässä määrin poik-
kitaiteellisiin projekteihin. 
Hän jatkaa taiteellista työtään 
sekä koreografina että tanssi-
jana, yhteistyöprojekteja hän 
on tehnyt mm. flamencotans-
sija-koreografi Kaari Martinin, 
viulutaiteilija Pekka Kuusiston 

Näppäilysoitinten universaali rooli taidemusiikissa kautta aikojen, ja historiallisten tapahtumien seurauksena syntynyt kulttuurinen 
vuorovaikutus ovat kitarataitelija Ismo Eskelisen suunnitteleman Kitaran maailma – Global Guitar -konserttisarjan kantava teema. 
Vuoden 2016 aikana kuultavan neljän konsertin kokonaisuuden aikajänne ulottuu barokista tähän päivään. Musiikin ylikansallinen kieli 
näkyy myös esiintyjissä. Eskelinen on kutsunut mukaan pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitaan ja ystäviään eri puolilta maailmaa.

ISMO ESKELINEN tuo kitaran maailman  Verkatehtaalle
Ismo Eskelinen 
Kuopiossa syntyneen ja Kanta-
Hämeen Hausjärvelle kotiutuneen 
Ismo Eskelisen kansainvälinen ura on 
vienyt hänet esiintymään maailman 
tärkeimpiin konserttitaloihin 
ja eturivin kansainvälisten 
orkestereiden solistiksi. Kysyttyjen 
nykysäveltäjien kuten Einojuhani 
Rautavaaran, Jukka Tiensuun, 
Sebastian Fagerlundin ja Kalevi 
Ahon kanssa tehdyn yhteistyön 
tuloksena Ismo Eskelinen on 
soittanut useita hänelle sävellettyjen 
teosten kantaesityksiä ja levytyksiä. 
Eskelisen Alba-levymerkillä julkaistu 
Bach-levytys palkittiin klassisen 
musiikin Emma-palkinnolla 2014. 
Vuonna 2016 ilmestyy toinen Bach-
levy, sekä viulisti Karen Gomyon 
kanssa New Yorkissa tehty äänite.

ja harmonikkataiteilija Kim-
mo Pohjosen kanssa. Yhteis-
työ Ismo Eskelisen kanssa on 
jatkunut jo useamman vuo-
den. Taiteellisen työnsä ohes-
sa Minna Tervamäki opettaa 
tanssia ja rentoutumistaito-
ja. Hän on suosittu luennoi-
ja, Tervamäen ensimmäinen 
kirja, henkistä ja fyysistä hy-
vinvointia käsittelevä Minnan 
metodit ilmestyi vuonna 2013.

Corellista Paganiniin, 
virtuoosimusiikkia 
Italiasta
Vuoden 2016 viimeisessä kon-
sertissa viulu ja kitara säihky-
vät kaikissa sateenkaaren vä-
reissä. Ohjelman teokset nos-
tavat esiin rajat ylittävän tai-
turillisuuden ja muunnelmien 
naamiomaisen koristeellisuu-
den. Säveltäjänimet ovat An-
tonio Vivaldi (1678–1741), 
Pietro Locatelli (1695–1764), 
Arcangelo Corelli (1653–
1713), Mauro Giuliani (1781–
1829) ja Niccolo Paganini 
(1782–1849).

Viulutaiteilija Karen Go-
myon ja Ismo Eskelisen pa-
risen vuotta kestänyt yhteis-
työ on ollut alusta pitäen he-
delmällistä. Konserttikiertueet 
Keski-Euroopassa ja Yhdys-
valloissa ovat saaneet erin-
omaisen vastaanoton, New 
Yorkissa 2015 äänitetty levy 
ilmestyy vuoden 2016 aikana.

Karen Gomyolla on kana-
dalais-japanilaiset juuret. Hän 
syntyi Japanissa ja vietti lap-
suutensa 10-vuotiaaksi asti 
Kanadassa, josta muutti Yh-
dysvaltoihin. Hänelle myön-
nettiin arvostettu Avery Fis-
her -urastipendi vuonna 2008 
ja hän on vakiinnuttanut ase-
mansa kysyttynä solistina 
sekä Yhdysvalloissa että Eu-
roopassa. Kamarimuusikkona 
hänen yhteistyökumppanei-
taan ovat mm. alttoviulisti Isa-
belle van Keulen, sellisti Alisa 
Weilerstein, klarinetisti-sävel-
täjä Jörg Widman ja pianistit 
Leif Ove Andsnes ja Christian 
Ihle Hadland, sekä suoma-
laiset Olli Mustonen ja Juho 
Pohjonen. Yksi Gomyon eri-
tyisistä kiinnostuksen kohteis-
ta on Astor Piazzollan kehittä-
mä tango nuevo (uusi tango), 
jota hän soittaa yhdessä Piaz-
zollan pitkäaikaisen pianistin, 
tangolegenda Pablo Zieglerin 
ja tämän muusikkoystävien 
kanssa.

Kitaran maailma – Global 
Guitar -konserttisarja tuo yh-
teen länsimaisen musiikin 
harmoniat ja aasialaisen klas-
sisen musiikin virtuoosisuu-
den. Musiikki ja ystävyys toi-
mivat siltana eri kulttuureiden 
välillä.

Hannele Eklund 

 

Lyömäsoitta
ja Pedro Estevàn ja 

kitarataitelija
 Xavier D

íaz-Latorre
.

Tanssija Minna Tervamäki.

Viulutaiteilija
 Karen Gomyo.

Kevään konsertit

4.2.2016 ESPANJALAISEN 
KITARAN VIISI VUOSISATAA
KLO 19.00 VANAJA-SALI
Xavier Diaz-LaTorre, 
1800-luvun kitara, barokkikitara
Pedro Estevan, lyömäsoittimet
Ismo Eskelinen, 1800-luvun kitara, 
klassinen kitara

Ravintola Iso Huvilassa Etkot 
katalonialaisin maustein -ateria hintaan 
22,50 €/hlö. Yhdistelmälippu konsertti ja 
ateria 47,50 €/hlö. Paikkoja rajoitetusti.

19.3.2016 INTIA JA KIINA
KLO 19.00 VANAJA-SALI
Ghatam Karthick, ghatam
Ismo Eskelinen, kitara
Kamariorkesteri Avanti!

Ravintola Iso Huvilassa intialainen 
illallinen. Yhdistelmälippu konsertti 

ja illallinen 68 €/hlö. Paikkoja 
rajoitetusti.

LIPUT
Alkaen toimituskuluineen: 
peruslippu 28 €, 
opiskelijat ja 
alle 18-v. 22 €
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TO 21.4. klo 19.00
APULANTA: 
Kunnes siitä tuli totta
Alk. toimituskuluineen 32 €
Järjestäjä: Longplay Music Oy

PE 22.4. klo 19.00
AILI IKONEN
Alk. toimituskuluineen 31/29 €
Järjestäjä: Groovy Records

PE 29.4. klo 19.00
NIKO KIVELÄ: 
Kolmas minä toden sanoo
Alk. toimituskuluineen 27/22 €, 
S-etukortilla 2 € alennus

Järjestäjä: Suomen Stand Up Club

SU 1.5.
VERKATEHTAAN VAPPU
Vapaa pääsy, Järj.: Verkatehdas

KE 4.5. klo 19.00
MYRSKY: Kaija Saariaho 
ja Henry Purcell
Alk. toimituskuluineen 
32/28/15 €
Järjestäjä: Sibelius Celebrations

LA 7.5. klo 19.00
TRIBUUTTI JUICELLE – UMO 
Feat. Jonna Tervomaa, 

Anna Puu, Aino Venna, Jimi 
Tenor, Jarkko Martikainen & 
Paleface
Alk. toimituskuluineen 34/30 €
Järjestäjä: UMO Jazz Orchestra

TI 10.5. klo 18.30
HÄMEENLINNAN TANSSI- 
JA LIIKUNTAKESKUS: 
Kevätnäytös
Alk. toimituskuluineen 15/8 €
Järjestäjä: Hämeenlinnan tanssi- ja 
liikuntakeskus

TI 8.3. klo 19.00
SOULMIEHET: 
Naistenpäivän special
Alk. toimituskuluineen 32 €
Järjestäjä: Festago Oy

KE 9.3. klo 19.00
LAULAJA – OLAVI VIRTA
Alk. toimituskuluineen 34 €
Järjestäjä: Magnum Live Oy

TO 10.3. klo 19.00
J. KARJALAINEN: 
Sinulle, Sofia
Alk. toimituskuluineen 
32/28/20 €
Järjestäjä: Sibelius Celebrations

PE 11.3. klo 19.00
NAURUN TASAPAINO 
ON THE ROAD
Alk. toimituskuluineen 25/20 €, 
S-etukortilla 2 € alennus
Järjestäjä: Suomen Stand Up Club

LA 12.3. klo 19.00
ANNA PUU
Alk. toimituskuluineen 27 €
Järjestäjä: Warner Music Live

TI 15.3. klo 18.00
SIBELIUS-OPISTON 
MUSKARI 40V. 
-JUHLAKONSERTTI
Alk. toimituskuluineen 12/6 €
Järjestäjä: Sibelius-opisto

KE 16.3. klo 19.00
SINFONIA LAHTI, 
Joskua Weilerstein (joht.), 
Marianna Shirinyan (piano)
Alk. toimituskuluineen 
32/28/15 €
Järjestäjä: Sibelius Celebrations

TO 17.3. klo 19.00
IIRO RANTALA: 
Working Class Hero & 
Rantala-Pyysalo-Duo
Alk. toimituskuluineen 25 €
Järjestäjä: StarPoint Oy

LA 19.3. klo 19.00
KITARAN MAAILMA – 
GLOBAL GUITAR
Ismo Eskelinen: Intia ja Kiina
Alk. toimituskuluineen 28/22 €, 
konsertti ja illallinen 68 €
Järjestäjä: Verkatehdas

PE 8.4. klo 19.00
JARKKO AHOLA: My Way
Alk. toimituskuluineen 36 €
Järjestäjä: DragonWhite Oy

TI 12.4. klo 19.00
SEMMARIT: Hullun hommaa 
(levynjulkaisukiertue)
Alk. toimituskuluineen 
35/30/22,50 €
Järjestäjä: Musiikkituotanto 
Ukkokiekuu Oy

TO 14.4. klo 19.00
ANSSI KELA: Parasta aikaa
Alk. toimituskuluineen 
31,50/26,50 €, ovelta 34 €
Järjestäjä: Radio Aalto & 
Live Nation Finland Oy

PE 15.4. klo 19.00
CHISU: Polaris
Alk. toimituskuluineen 35 €
Järjestäjä: Warner Music Live

LA 16.4. klo 15.00
SINFONIA LAHTI, 
Okko Kamu (joht.)
Alk. toimituskuluineen 
32/28/15 €
Järjestäjä: Sibelius Celebrations

KE 20.4. klo 19.00
MARIA LAURA BACCARINI 
& RÉGIS HUBY: 
Gaber, Io e Le Cose
Alk. toimituskuluineen 25 €
Järjestäjä: Abalone Productions & 
Vapaat Äänet

TI 19.1. klo 18.00
KAUPUNGIN 
SYNTYMÄPÄIVÄT
Lasipiha. Vapaa pääsy.
Järjestäjä: Hämeenlinnan kaupunki

KE 20.1. klo 19.00
SINFONIA LAHTI, 
Okko Kamu (joht.), 
Elisabeth Leonskaja (piano)
Alk. toimituskuluineen 
32/28/15 €
Järjestäjä: Sibelius Celebrations

TO 4.2. klo 19.00
KITARAN MAAILMA – 
GLOBAL GUITAR
Ismo Eskelinen: 
Espanjalaisen kitaran viisi 
vuosisataa
Alk. toimituskuluineen 28/22 €, 
konsertti ja illallinen 47,50 €
Järjestäjä: Verkatehdas 
yhteistyössä Voglia

PE 5.2. klo 19.00
NEW YORK NEW YORK 
– A Tribute to Frank Sinatra
Alk. toimituskuluineen 
38/35/25 €
Järjestäjä: Timea

KE 10.2. klo 19.00
SINFONIA LAHTI, 
Eva Ollikainen (joht.), 
Jukka Harju (käyrätorvi)
Alk. toimituskuluineen 
32/28/15 €
Järjestäjä: Sibelius Celebrations

TO 11.2. klo 19.00
WALTTERI TORIKKA
Alk. toimituskuluineen 
32/28/15 €
Järjestäjä: Sibelius Celebrations

LA 13.2. klo 15.00
HIIULIHEI-KONSERTTI – 
Lastenmusiikkia 60 vuotta
Alk. toimituskuluineen 19 €, 
perhelippu (4 hlöä) 68 €

Järjestäjä: Verkatehdas 
yhteistyössä LähiTapiola

SU 14.2. klo 14.00
LUXEMBURGIN KREIVI
Alk. toimituskuluineen 42,50 €
Järjestäjä: OperArt Jyrki Anttila Oy

PE 19.2. klo 19.00
ROMEO & JULIA -BALETTI
Alk. toimituskuluineen 56/42 €
Järjestäjä: St. Petersburg 
Tchaikovsky Ballet Theatre

LA 20.2. klo 19.00
MAIJA VILKKUMAA: Aja!
Alk. toimituskuluineen 34,50 €
Järjestäjä: Fried Live Oy

SU 21.2. klo 19.00
ERJA LYYTINEN & 
HEIKKI SILVENNOINEN
Alk. toimituskuluineen 27/20 €
Järj.: Bluesland Productions Oy

KE 24.2. klo 19.00
MAAVOIMIEN 
VUOSIPÄIVÄKONSERTTI
Alk. toimituskuluineen 25/15 €
Järjestäjä: Kaartin soittokunta

TO 25.2. klo 19.00
JUKKA PUOTILA & 60 
KUTSUMATONTA VIERASTA
Alk. toimituskuluineen 
32,50/27,50 €
Järjestäjä: OM Tuotanto Oy

PE 26.2. JA 
LA 27.2. klo 19.00
FLUX FOR SIX PIANOS 
by Sampsa Ertamo
Lasipiha. Vapaa pääsy.
Järjestäjä: Verkatehdas

PE 4.3. klo 19.00
CLUB FOR FIVE: 
Ennen tätä hetkeä
Alk. toimituskuluineen 32 €
Järjestäjä: Live Nation Finland Oy

VANAJA-SALIN TAPAHTUMAKALENTERI

VERKATEHTAAN LIPPUKAUPPA, Paasikiventie 2, Hämeenlinna
Puh. 0600 16060 (0,76 €/min+pvm), ma–pe 9–19, la 11–16
www.verkatehdas.fi

Liput

Kevät 
2016

20.1.
10.2.
16.3.
16.4.

17.3.

22.4.

20.4.
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LIPUT: alk. toimituskuluineen 56/42 €
VERKATEHTAAN LIPPUKAUPPA, Paasikiventie 2, Hämeenlinna
Puh. 0600 16060 (0,76 €/min+pvm), ma–pe 9–19, la 11–16

St. Petersburg 
Tchaikovsky Ballet Theatre esittää:

ROMEO & JULIA
Verkatehdas Pe 19.2. klo 19.00

Esitykset (aina klo 14): 10.1., 17.1., 7.2., 14.2., 13.3. ja 20.3. 
Liput 17/10 €, varaukset 040 56 44 082 tai 
marja.myllyniemi@miniteatteri.fi – www.miniteatteri.fi

Wenla Männistö

MINITEATTERI ESITTÄÄ:
Tosi raju, häpeilemätön, raisu, realistinen, 
koskettava ja ruman kaunis

Pohjautuu Riina Katajavuoren menestysromaaniin
Dramatisointi ja ohjaus: Marja Myllyniemi
K-15

“On helppoo olla himoittava.”

LähiTapiola Loimi-Häme: www.lahitapiola.fi/loimi-hame | puh. 03 5694 0100

Erja Lyytinen & 
Heikki Silvennoinen

Su 21.02.2016 Klo 19:00 
Verkatehdas

Liput 27/25/20€
www.lippupavelu.� 

Kaksikymmentä Verkatehtaan alueen toimijaa 
osallistui viime syksynä tutkimukseen, jossa 
selvitettiin alueen taloudellista volyymia vuoden 2014 
tilinpäätöstietojen pohjalta.

Vuonna 2014 Verkatehtaan alueelle syntyi kaikkiaan 27,4 M€:n 
rahavirta, jossa kasvua vuodesta 2011 on 19,7 %. Osaltaan tämä 
selittyy uusien toimijoiden tulemisella alueelle, toisaalta monilla 
toimijoilla myös talouden volyymi on kasvanut.

Nettovolyymista* 50,6 % tuli markkinoilta. Julkisen rahoituksen 
osuus oli 49,4 %. Siitä 6,3 M€ tuli valtiolta, 7 M€ kaupungilta ja 
620 000 € muista julkisista lähteistä. Eniten julkista tukea saivat 
Hämeenlinnan Teatteri ja Taidemuseo.

Verkatehdas Oy:n saama avustus Hämeenlinnan kaupungilta 
oli 930 000 €, mutta se myös maksoi kaupungille vuokrina ja 
kiinteistöveroina 848 000 €. Vuonna 2016 kaupungin avustuksen 
pienentyessä Verkatehdas Oy:stä tulee kaupungille nettomaksaja.

(*Nettovolyymista on vähennetty Verkatehtaan alueen sisäinen 
rahaliikenne.)

2014 oli suotuisa 
Verkatehtaan alueen 
toimijoille
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Tapahtumia 
Sibeliuksen syntymäkodissa 
ja Palanderin talossa
ti 19.1. Ilmainen sisäänpääsy 
kaupungin syntymäpäivänä 
la 12.3. Palanderin talon 
talvirieha ja kevään avajaiset 
12.3.–30.4. Palanderin talon 
kevät

 
Sibeliuksen syntymäkoti
Avoinna: 
2.1.–30.4. ti–su 12–16 
2.5.–31.8. ma–su 10–16  
Hallituskatu 11 
03 621 2755 
sibeliuksensyntymakoti@
hameenlinna.fi 

Palanderin talo  
Avoinna: 
2.1.–30.4. ti–su 11–17
2.5.–31.8. ti–su 12–16 
Linnankatu 16 
03 621 2967 
palanderintalo@hameenlinna.fi 

Museo Skogsterista tulee 
kaupunginmuseon uusi 

päänäyttelytila. Taloon muut-
tavat Linnanniemeltä myös 
Säästöpankkimuseo sekä kau-
punginmuseon toimisto ja tut-
kijapalvelut. Muuton myö-
tä nimi ”Hämeenlinnan kau-
pungin historiallinen museo” 
lyhenee Hämeenlinnan kau-
punginmuseoksi.

Museo Skogster lähtee tar-
joamaan elämyksiä ja museo-
palveluita nimenomaan Hä-
meenlinnan ja lähialueiden 
asukkaille. Avajaisia vietetään 
kahdessa vaiheessa, niin että 
kaikki tilat ovat avoinna vuo-
den 2017 alkukuukausina.

Kesäksi 2016 avataan poh-
jakerroksessa vuorovaikuttei-
nen perusnäyttely, jossa pää-
see kokeilemaan, ottamaan 
kantaa ja tekemään itse. Pää-
symaksuttomaan pohjakerrok-
seen avataan jo huhti–touko-
kuussa laaja museokauppa, 
kaikille avoin käsikirjasto, 
oleskelutilaa ja asiakaspalve-
lupiste. Kaupunkilaiset ovat 
saamassa uuden hengailupai-
kan aivan torin kulmalle.

Uusi nimi, uusi museo
Hämeenlinnan kaupunginmuseo avaa Skogsterin vanhaan liiketaloon 
uuden museokohteen Museo Skogsterin.

PALANDERIN TALO
PALANDERSKA HUSET
PALANDER HOUSE

SIBELIUKSEN SYNTYMÄKOTI
SIBELIUS FÖDELSEHEM
BIRTHPLACE OF JEAN SIBELIUS

www.hameenlinna.fi/historiallinenmuseo
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HIIULIHEI-KONSERTTI
Lastenmusiikkia 60 vuotta

Loiskis-orkesteri
Satu Sopanen, 

Pentti Rasinkangas ja 
Tuomo Rannankari

Juontaa Katti Matikainen

LIPUT: Peruslippu 19 €, perhelippu (4 hlöä) 68 €
VERKATEHTAAN LIPPUKAUPPA, Paasikiventie 2, Hämeenlinna
Puh. 0600 16060 (0,76 €/min+pvm), ma–pe 9–19, la 11–16

La 13.2.2016 klo 15.00 Vanaja-sali

Järjestää Verkatehdas Oy, yhteistyössä Lähitapiola

A-OIKEUDET
KE-TO 18-(02)  
PE-LA 18-03

Tervetuloa Suistolle!

MYÖS YKSITYISTILAISUUDET! 
Verkatehtaankuja, HML / suisto@suisto.fi  tai 03-6120266

ILE KALLIO
BIG ROCK
BAND

Hurriganes-legenda 
Ile Kallio Huippubändeineen 
Suistolla!

LA 5.2. 

A-OIKEUDET
KE-TO 18-(02)  KE-TO 18-(02)  
PE-LA 18-03PE-LA 18-03

LISÄTIEDOT JA KEIKKATARJONTA
www.suisto.fi  ja facebook:suisto

Tomaatit Hämeenlinnassa
11.-14.5.2016

Laita päivämäärä heti ylös kalenteriisi!

StandUpFestivaali!

tomaattejatomaatteja.com
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VERKATEHTAAN 
KOKOUSPAKETIT

Tutkimukseen vastasi 
100 kunkin kokous- ja 

kongressitalon omaa asiakas-
ta, tutkimuksen kokonaiso-
toksen ollessa 1 000 vastaus-
ta. Haastatteluihin vastanneet 
olivat kokouspaikan valintaan 
vaikuttaneita henkilöitä, jotka 
olivat viimeisen kahden vuo-
den aikana käyttäneet tutki-
muksen kohteena olleiden ta-
lojen palveluita.

Kokoustaloilta 
vaaditaan paljon 
Tutkimuksesta selvisi, että ko-
kousasiakkaat asettavat ko-
kous- ja kongressitalojen toi-
minnalle varsin voimakkaita 
odotuksia. Odotusarvot ovat 
korkeimmillaan toiminnan 
luotettavuuden, tapahtuma-
tilojen toimivuuden sekä toi-
minnan asiakaslähtöisyyden 
osalta.

Verkatehdas pystyy tutki-
muksen mukaan vastaamaan 
näihin odotuksiin erittäin hy-
vin. Verkatehtaan erityisiä 

vahvuuksia ovat juuri luotet-
tavuus ja joustavuus, henki-
lökunnan ammattitaito ja pal-
veluhalukkuus sekä tekniikan 
toimivuus. Asiakkaat kehuivat 
myös esimerkiksi Verkateh-
taan hyvää sijaintia, toimin-
nan asiakaslähtöisyyttä ja Ver-
katehtaan hyvää mainetta ko-
kousten pitopaikkana.

Verkatehtaan hinta-
laatu-suhde tutkimuksen 
parhaita
Innolinkin tekemässä tutki-
muksessa paljastui, että Ver-
katehtaan hinta-laatu-suhdet-
ta pidetään parempana kuin 
muiden tutkimukseen osallis-
tuneiden kokoustalojen keski-
määrin. Se on osoitus muun 
muassa siitä, että kovien hin-
tapaineiden allakin Verkateh-
das on onnistunut pitämään 
korkean palvelutasonsa ja laa-
tuvaatimuksensa ennallaan.  

 – Olemme erittäin hyvil-
lämme siitä, että asiakkaam-
me ovat edelleen tyytyväisiä 

Verkatehtaan tarjoamiin pal-
veluihin. On myös ilo huo-
mata, että näinä tiukkoinakin 
taloudellisina aikoina olem-
me pystyneet pitämään pal-
velutason sellaisena, että se 
edelleen vastaa asiakkaiden 
korkeisiin odotuksiin. Koem-
me myös kunnia-asiaksemme 
sen, että Kanta-Hämeessä on 
yksi maan parhaista kokous- 
ja kongressikeskuksista, Ver-
katehdas Oy:n toimitusjohtaja 
Jouko Astor sanoo.

 Tutkimuksen toteutti täl-
lä kertaa Innolink Research. 
Edellisen vastaavan tutkimuk-
sen toteutti TNS Gallup vuon-
na 2013. Myös silloin Verka-
tehdas sijoittui kokoustalojen 
parhaimmistoon.

Muut tutkimuksessa kiitettä-
vään arvosanaan yltäneet ko-
koustalot olivat Tampere-talo, 
Jyväskylän Paviljonki, Sibeli-
ustalo ja Taitotalon kongres-
sikeskus.

Verkatehtaalle pronssia 
kokous- ja kongressitalojen vertailussa

Congress Network Finland ry:n jäsenistöön kuuluvat kokous- ja kongressi-
keskukset teettivät loka-marraskuussa 2015 asiakastutkimuksen, jossa 
selvitettiin kokous- ja kongressitalojen asiakastyytyväisyyttä sekä talojen 
toiminnalle asetettuja odotuksia. Verkatehdas sijoittui tutkimuksessa 
kolmanneksi säilyttäen näin asemansa maan parhaimpien kokoustalojen 
terävimmässä kärjessä.
 

Verkatehtaalla järjestätte onnistuneen 
kokouksen tai konferenssin 10–1500 
hengelle. Verkatehtaan uniikki arkkitehtuuri 
sekä viihtyisät ja muuntautuvat tilat luovat 
puitteet moninaisille mieleenpainuville 
tapahtumille.

Kokouksen onnistumisen varmistavat ajanmukainen 
kokoustekniikka ja ammattitaitoinen henkilökunta. 

Meille kokousten järjestäminen on mieluisaa jokapäi-
väistä työtä. Myyntipalvelumme on apunanne varaus-
vaiheessa, ja varauksen tehtyänne käytössänne ovat am-
mattitaitoisten suunnittelijoidemme palvelut.

Pienehköjä, 10–100 hengen kokouksia varten olem-
me rakentaneet valmiit kokouspaketit, jotka helpottavat 
sopivan kokonaisuuden valitsemista. Halutessanne täy-
sin räätälöidyn tarjouksen, olkaa ystävällisesti yhteydes-
sä myyntipalveluumme.
 

VERKATEHTAAN 
erityisiä vahvuuksia 
ovat luotettavuus ja 

joustavuus, henkilökunnan 
ammattitaito ja 

palveluhalukkuus 
sekä tekniikan 

toimivuus.

  SARKAMESTARIN 
  hyvinvointipäivä | 53 €

AAMIAINEN: 
Puolukkaisia mallassämpylöitä 
ja tattaririeskasia luomuvoin 
kera, tuoreita vihanneksia 
ja juureksia, lähitilan 
palvikalkkunaa, tehtaan 
spelttihelmipuuroa ja 
karviaismarjahilloa. Metsäsieni-
nokkosmunakasta. Vaniljaista 
luomujogurtti-viherpirtelöä, 
raikkaita hedelmiä ja kotoista 
marjamehua. Kaffa Roasteryn 
kahvia ja aloevera-ginseng-
teetä.

LOUNAS: Pieni alkukeitto 
porkkanasta ja inkivääristä, 
suomalainen sushilajitelma, 
vihersalaattia ja kuivattuja 
karpaloita, salaatti lähitilan 
kananpojasta ja tuorepinaatti-
sinimailaspestoa. Lämmin 
ruoka valintanne mukaan: Joko 
paistettua siikaa sekä fenkolia 
ja juureksia & pähkinäjogurttia 
tai karitsan paahtopaistia 
ja mokkakastiketta sekä 
valkosipulilla maustettuja 
paahtoperunoita. 
Kasvisruokana linssipihvejä 
ja lehtikaalimuhennosta. 
Jälkiruokana piimäpannacottaa 
sekä omena-kanelikompottia. 
Ruokajuomana jäävesi.

ILTAPÄIVÄLLÄ: 
Tehtaan vadelmarahkakakkua 
ja tyrnimarjashotti sekä 
paloitellut hedelmät. Kaffa 
Roasteryn Go’Kväll-kahvia ja 
teevalikoima.

Kokoustilassa pähkinöitä & 
juureslastuja sekä sitruuna- ja 
kurkkuvettä.

  KEHRUUMESTARIN 
  päivä | 47 €

AAMIAINEN: 
Täytetty rieskarulla, 
savujuustomunakas, tehtaan 
leipävalikoima, juustoa, kinkkua 
ja vihanneksia, perinteistä 
ohrapuuroa ja marjahilloa, 
hedelmiä ja tuoremehua sekä 
Kaffa Roasteryn kahvia ja 
teevalikoima.

PÄIVÄN KOKOUSLOUNAS: 
Kaksi salaattia, talon leipää 
ja levitettä, lämmin ruoka, 
kahvi ja tee sekä jälkiruoka. 
Ruokajuomana jäävesi.

ILTAPÄIVÄLLÄ: 
Päivän makea, marjasmoothie 
sekä Kaffa Roasteryn Go’Kväll-
kahvia ja teevalikoima.

    KEHRÄÄJÄN 
  päivä | 42 €

AAMUKAHVI: 
Päivän suolainen ja raikkaita 
hedelmiä sekä Kaffa Roasteryn 
kahvia ja teevalikoima.

PÄIVÄN KOKOUSLOUNAS: 
Kaksi salaattia, talon leipää 
ja levitettä, lämmin ruoka, 
kahvi ja tee sekä jälkiruoka. 
Ruokajuomana jäävesi.

ILTAPÄIVÄLLÄ: Päivän makea 
sekä Kaffa Roasteryn Go’Kväll-
kahvia ja teevalikoima.

Lounaalla tarjoamme aina 
kasvisvaihtoehdon.
Huomioimme 
ruoka-aineallergiat 
ennakkoilmoituksenne 
mukaan.

LISÄTIEDOT JA TARJOUSPYYNNÖT
Rita Kujanpää / myyntipäällikkö
Puh. (03) 621 6614, rita.kujanpaa@verkatehdas.fi
Katri Rissanen / myyntineuvottelija
Puh. 050 529 2750, katri.rissanen@verkatehdas.fi 

Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy 
Paasikiventie 2, 13200 Hämeenlinna 

Kokopäiväiset kokoukset

KOKOUSPAKETTIEN TILAUSEHDOT
Minimi 10 henkilöä. Hintaan sisältyy yksi kokoustila 
enintään 5 tai 8 tunniksi, kokoustekniikka sekä kokous- 
suunnittelijan palvelut. Henkilömäärä on vahvistettava 
10 päivää ennen tilaisuutta. Minimilaskutus vahvistetun 
henkilömäärän mukaisesti. Mikäli henkilömäärä kasvaa 
vahvistuksen jälkeen, laskutus tapahtuu toteutuneen 
mukaan. Kokouspaketit ovat voimassa 30.6.2016 
saakka.

Aamiais- ja kahvikokoukset
Sarkamestarin hyvinvointiaamiainen | 31 € 
Kehruumestarin aamiainen | 28 €
Lounaskokous | 35 € 
Kutojan kahvipaussi | 28 €

KAIKKIIN HINTOIHIN LISÄTÄÄN ARVONLISÄVEROT



Uutisia,  
tunteita,  
elämyksiä
maakunnasta  
ja maailmalta


