
”KUKA NYT 
KLASSISTA MUSIIKKIA 
WARKAUS-SALIIN KAIPAA?”
Jos olet otsikon väittämästä eri mieltä, niin on aika tuoda se julki!

Yleisömäärä klassisen musiikin konserteissa Warkaus-salissa on viime vuosina ollut  vähenemään päin.  
Pääsylipputulot riittävät kattamaan vain pienen osan kustannuksista.  Siksi konserttien määrää on jouduttu 
vähentämään ja tänä syksynä järjestetään ainoastaan yksi puhtaasti klassisen musiikin konsertti.  Se on vähiten 
koko Warkaus-salin 17-vuotisen olemassaolon aikana.

Nyt kaivataankin kannanottoa siitä, halutaanko klassisen musiikin konsertteja tuotettavan jatkossa ja löytyykö 
niihin yleisöä Varkauden seudulta. Käynnistämme asian tiimoilta kampanjan, jonka tarkoituksena on selvittää 
klassisen musiikin konserttien tarvetta ja toiveita ohjelmiston suhteen. 

 
Vastaa alla oleviin kysymyksiin ja toimita lomake 31.12.2006 mennessä Varkauden Matkailu- ja Kongressi-

palvelun toimistoon (yhteystiedot alla) tai tilaisuuksien yhteydessä Warkaus-salille. Voit myös vastata postitse, 
faksilla, sähköpostilla tai puhelimella soittamalla.  

Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme 10 kpl konserttilahjakortteja kahdelle 
Warkaus-salin kevään klassisen musiikin konsertteihin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastaajan ikä                    alle 18 v     18-30 v      31-45 v      45-60 v     yli 60 v 

Olen kiinnostunut käymään klassisen musiikin konserteissa  kyllä       ei 

Jos vastauksesi on ei, niin miksi?_________________________________________________________

Montako klassisen musiikin konserttia vuodessa Warkaus-salissa tulisi mielestäsi järjestää?
1-2 konserttia      3-4 konserttia    5-6 konserttia     6-8 konserttia     yli 9 konserttia  

Paras viikonpäivä ja aika konsertille_______________________________________________________

Toiveita ohjelmistoksi ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Minulle saa lähettää ennakkoon tiedotteen tulevista konserteista      kyllä       ei 
Jos vastasit kyllä ja/tai haluat osallistua arvontaan, niin annathan yhteystietosi!

Nimi _____________________________________________________________________________

Lähiosoite, postinro ja toimipaikka ______________________________________________________
 
Sähköpostiosoite____________________________________________________________________ 

Varkauden Matkailu- ja Kongressipalvelu
Kauppatori 6, 78250 Varkaus
Puh. (017) 579 4944, faksi  (017) 579 4949
matkailupalvelu@varkaus.fi, www.varkaus.fi/matkailu

Jouluista ohjelmaa:

KESKI-SAVON MUSIIKKIOPISTON 
JOULUKONSERTTI 12.12., 
SPORTTI-PIPPALOT 15.12., 
TAPANI KANSA 
”JOULUN TUNNELMISSA” 16.12., 
UUDEN VUODEN ILLATSUT 30.12.

KONSERTTILAHJAKORTTI
on mainio joululahja!

Keväällä 2007 mm.
Itämaisen tanssin näytös la 27.1.
Muumi-satunäytelmä ti 30.1.
Lappeenrannan kaupunginorkesteri to 1.2.
Maija Vilkkumaa to 8.2.
Polyteknikkojen sinfoniaorkesteri la 24.3.
Petrus Schroderus to 10.5.
 

VARKAUDEN MATKAILU- JA 
KONGRESSIPALVELU
Kauppatori 6, 78250 Varkaus, 
puh. (017) 579 4944 
Toimisto avoinna ma-pe klo 9-16.30
www.varkaus.fi/matkailu, 
liput myös www.lippupalvelu.fi 

Warkaus-salissa


