
ENSI-ILTA 5.3.2022 

ESITYKSET  
VIIALAN TEATTERISSA

LA   5.3.22 KLO 18

TO 10.3.22 KLO 19

TO 17.3.22 KLO 19

PE 18.3.22 KLO 19

SU   3.4.22 KLO 18

LA 16.4.22 KLO 18

TO 21.4.22 KLO 19

LA 23,4,22 KLO 18

LIPUT

PERUSLIPPU 22,00

ELÄK. OPISK. LIPPU 19,00

LIPPUVARAUKSET

0400 969 490

viialanteatteri.tapahtumiin.fi

MIKA MYLLYAHO 
PANIIKKI
- Miehiä hermoromahduksen partaalla -

• Rooleissa  
Sami Koljonen  
Teemu Polakovski  
JP Ussa

• Ohjaus 
Marko Itkonen

• Esityksen arvioitu kesto  
2 tuntia ja 15 min

• Yhteistyössä Forssan 
teatterin kanssa  

• Näytelmä saattaa yhteen 
kolme ystävää, kolme 
miestä ja kolme erilaista 
maailmankuvaa. 
Keskinäinen välienselvittely 
pakottaa miehet pohtimaan 
tunteiden merkitystä ja 
niiden ilmaisemisen 
vaikeutta aikana, jolloin 
tunteista puhumisen 
oletetaan olevan 
itsestäänselvyys. 

"Rakkaus on kummallista. Rakkaus on ilmaa, sitä pitäisi 
hengittää. Minä rakastan, sinä rakastat. Mä en ymmärrä. Mitä se 
on? Mistä ainesosista se koostuu? Minkälaisia 
sähkömagneettisia kenttiä siinä on? Miten se laitetaan pulloon? 
Miten se säilyy siellä pullossa? Rakkaus pulloon ja korkki kiinni. 
Muistatko kun sä oot ollut ensimmäisen kerran rakastunut?"



MIEHIÄ HERMOROMAHDUKSEN 
PARTAALLA

Maxin ovelle kolkuttaa hädissään hänen ystävänsä Leo. 
Hänen avopuolisonsa on vihjannut, että Leon kannattaisi 
miettiä asioitaan ja laittaa elämänsä järjestykseen. Max ja 
hänen veljensä Joni päättävät auttaa kilpaa hukassa 
olevaa ystäväänsä omilla metodeillaan. Lopputulos ei ole 
odotettu, vaan päinvastoin. Kohta kaikki kolme 
huomaavat olevansa hoidon tarpeessa. 

RYHMILLE MAISTUVAT 
TEATTERI-ILLALLISET
Yli 20 hengen ryhmien on mahdollista varata 
maistuvat teatteri-illalliset esityksen 
yhteyteen.

Illalliset ovat mahdollisia perjantaina ja 
lauantain esityksien yhteydessä. Katso 
menut sekä lisätiedot internet-sivuiltamme.

RYHMÄT
Ryhmille (yli 10 hlö) tarjoamme teatteriliput -10% ryhmäalennuksella. 

Mikäli varaatte väliaikatarjoilun ennakkoon, saatte siitäkin 10 prosentin alennuksen.

Yli 20 hengen ryhmille lisäksi yksi vapaalippu ja yli 40 hengen ryhmille kaksi 
vapaalippua.

Mikäli tulette teatteriin tilausbussilla, on kuljettajan lippu aina ilmainen.

Lue lisää ryhmälipuista ja -palveluista internet-sivuiltamme.

Näytelmä kirjoitettiin vuonna 2005 
Ryhmäteatterille. Näytelmää on sen 
jälkeen esitetty ympäri Suomen.

Nahkatehtaantie 10, 37830 AKAA
Puhelin: 0400 969 490

Sähköposti: lipunmyynti@viialanteatteri.fi
Lippukauppa: viialanteatteri.tapahtumiin.fi

Vastaamme puhelimeen iltapäivisin ja alkuiltaisin. 

VIIALAN TEATTERI

mailto:lipunmyynti@viialanteatteri.fi
http://viialanteatteri.tapahtumiin.fi
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