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ESITYSAJAT
WEST SIDE STORY

Kesällä 2019 tarjoamme kolme erilaista teosta, viihdyttävän
musikaalin, lasten musiikkinäytelmän ja hauskan puhenäytelmän. Teatterilaiset ovat erittäin innostuneita ja iloisia voidessaan tuottaa teille ainutlaatuisia teatterielämyksiä.
WEST SIDE STORY on Arthur Laurentsin kirjoittama musikaaliklassikko ennakkoluuloista, kohtalosta ja rajat ylittävästä rakkaudesta. Nuorisojengit Jets ja Sharks taistelevat kaupunkislummeissa katujen kuninkuudesta ja olemassaolostaan. Jetsin Tonyn ja
puertoricolaisen Marian välille syttyvä rakkaus ei saa jengiläisten
hyväksyntää ja tapahtumilla on kohtalokkaat seuraukset. Ajatonta
tarinaa siivittävät kaikkia sukupolvia sykähdyttävät sävelet. Unelma paremmasta maailmasta elää yhä tässä ajassa.
KATTO-KASSINEN, Astrid Lingrenin luoma satuhahmo, seikkailee koko perheen musiikkinäytelmässä. Pikkuveli tuntee itsensä
kovin yksinäiseksi ja toivoo kaveriksi koiraa. Pojan elämään ilmestyvä riemastuttava Katto Kassinen muuttaa arjen ja vie pikkuveljen
jännittäviin seikkailuihin.
PAAVO 1,5 tuo musiikkiteatterille uusia elementtejä puheteatterin myötä. Martin ja Jaakon pitkäaikainen haave on toteutumassa;
adoptiolupa on myönnetty ja he saavat lapsen! Pikku virhe papereissa mullistaa tuoreen perheen elämän. Paavo 1,5 on Michael
Drukerin kirjoittama räväkkä farssi elämästä, vanhemmuudesta
sekä ennakkoluuloista ja niiden voittamisesta.
500-paikkaisessa katsomossamme on uusi kiinteä
katto kesällä 2019. Penkkien selkänojat ovat valmistuneet
vuonna 2016. Olemme varanneet pyörätuoleille oma tilan
katsomossa, ilmoitathan pyörätuoleista lippuja varattaessa.
Teatterialueella on inva-wc.
Kahviomme ja makkarakojumme palvelevat katsojia ennen
esitystä ja väliajalla.
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LIPUT
WEST SIDE STORY
Peruslippu 27 €
Eläkeläinen 25 €
Ryhmälippu 24 €
Opiskelija
19 €
Lapsi alle 15 v 15 €
Ikäsuositus 11 v

KATTO KASSINEN

Peruslippu 25 €
Eläkeläinen 22 €
Ryhmälippu 22 €
Opiskelija
18 €
Lapsi alle 15 v 15 €
Lapsi alle 3 v sylissä
ilmaiseksi
Ikäsuositus 3 v
PAAVO 1,5

Jaakkolantie 2, 32100 Ypäjä
ypajanmusiikkiteatteri.fi

Lippuvaraukset ja lisätiedot liput@ypajanmusiikkiteatteri.fi
ideaticket.fi, puhelin 044 238 0872

Peruslippu
24 €
Eläkeläinen 21 €
Ryhmälippu 20 €
Opiskelija
18 €
Lapsi alle 15 v 15 €
Ikäsuositus 12 v
Ryhmä koko vähintään
20 henkilöä

Osoitelähde: prh.fi. Mikäli kirje tuli väärään osoitteeseen, ilmoitahan uuden yhteystiedon, posti- ja sähköpostiosoitteen ymt@ypajanmusiikkiteatteri.fi

