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Warkaus-sali kutsuu viihtymään!

Onnistuneet kokoukset Warkaus-salilla
Warkaus-salin tyylikkäät 

ja monipuoliset tilat ovat 
omiaan erilaisten kokousten, 
seminaarien, koulutustilai-
suuksien ja juhlien järjes-
tämiseen.  Ajanmukaisen 
tekniikan ja ammattitaitoisen 
henkilöstön avulla järjestelyt 
sujuvat vaivatta. Palvelupääl-
likkö on aina tilaisuuksien 
ajan paikalla.  Korkeatasoiset 
ravintola- ja majoituspalvelut 
ovat kätevästi saman katon al-
la. Warkaus-salille on helppo 
tulla, se sijaitsee keskeisellä 
paikalla kaupungissa. 

Warkaus-sali
Auditorioon mahtuu kerralla 

suurempikin joukko ja hyvät äänen-
toisto-, valaistus- ja esitystekniik-
kalaitteet helpottavat tilaisuuden 
järjestelyjä.  Istumapaikkoja per-
mannolla 440 ja yläaitioissa 58. 

Aularavintola Tempo 
Kokousten ja juhlien lisäksi Tem-

po soveltuu myös näyttely- ja 
messutilaksi; sisään saa ajettua jopa 
henkilöauton. Tila voidaan jakaa 
äänieristetyin siirtoseinin neljään 
pienempään osaan. Istumapaikkoja 
on 250 henkilölle, buffettarjoilu 
onnistuu 600 henkilölle. 

Kabinetti Ruusa 
Käytettävissä erillisenä, omalla 

sisäänkäynnillä varustettuna tilana 
kokouksiin, juhliin ja esittelyihin. 
Paikkoja 50 henkilölle. 

Ylälämpiö Kreeta
Soveltuu hyvin pienempiin n. 25 

henkilön tilaisuuksiin ja väliaikatar-
joilutilaksi ryhmille.

Tervetuloa järjestämään 
tilaisuus Warkaus-salilla!

Ylälämpiö Kreeta.

Kevään 2008 ohjelmassa mm.

Su 3.2. klo 15.00 
JORMA HYNNINEN, baritoni 
ILMARI RÄIKKÖNEN, piano 
Franz Schubert: Winterreise 
Laulut kuvaheijastuksin, 
piirrokset Outi Alho 
Liput ennakko 26 € / 20 € alle 
18-vuotiaat, opisk. ja tyött., 
ovelta 28 € / 22 €
Pe 22.2. klo 19.00
ANNA ERIKSSON
Ikivihreitä biisejä, hittejä eri 
vuosilta ja uutta, upeaa  
musiikkia Ihode–albumilta
Liput 30 €
La 23.2. klo 19.00 
SINBAD, MERENKULKIJA 
Tanssiteatteriteos; yhdistelmä 
tanssia, draamaa, akrobatiaa,  
taituruutta, fantasiaa ja suuria 
tunteita. 
Farah - Ilon ja Onnen Tanssi ry 
Liput 15 € 
Ti 11.3. klo 19.00
CHEN CHIU-YU 
Pjotr Tchaikovsky 
-pianokonsertti
Liput 10 €
To 13.3. klo 19.00
ISMO ALANKO TEHOLLA 
Ismo Alangon ja Teho Majamäen 
pieni suuri orkesteri
Liput 26 €, opisk. ja alle 
18-vutiaat 23 € 
Pe 28.3. klo 18.00 ja 
la 29.3. klo 16.00 
MUSIIKKILUOKAT 
30 VUOTTA 
-JUHLAKONSERTIT
Järj. Kuoppakankaan koulu 
Liput 10 € 
Ke 9.4.klo 19.00 
CHEN CHIU-YU 
Edward Grieg –pianokonsertti
Liput 10 €

La 12.4. klo 17.00 
VARKAUDEN SOITTOKUNTA  
95-VUOTISJUHLAKONSERTTI
Kapellimestarit Petri Juutilainen ja 
Janne Juutilainen 
Ohjelmassa mm. varkautelaisia 
sävellyksiä  
Liput 10€
Ke 30.4. klo 19.30 
VAPUN 
VASTAANOTTAJAISET
Aularavintola Tempo 
Järjestäjä Varkauden Karjalaseura 
Liput 10 €
Ke 7.5. klo 19.00
CHEN CHIU-YU
Sergei.Rahmaninov
 –pianokonsertti
Liput 10 € 
Ke 4.6. klo 19.00
CHEN CHIU-YU
Suomalaisten säveltäjien 
pianomusiikkia
Liput 10 € 
Ma 9.6. klo 18.00
LASTEN JA NUORTEN 
LAULUKILPAILU  
Vekara-Varkaus -tapahtuma 
Helkkyvien sävelten ja 
tunnelmallisten tulkintojen 
konsertti 
Vekaraorkesterin kapellimestari 
Anssi Huotari 
Kilpailusarjat alle 10 v ja 10-16 v., 
ilmoittautumiset ennakkoon 
Varkauden kulttuuritoimistoon 
Liput 6 € 
Ke 11.6. klo 18.00 
KESÄKARKELOT 
–TANSSINÄYTÖS 
Vekara-Varkaus -tapahtuma
Esiintyjinä varkautelaisia tanssin 
harrastajia pienistä  
ballerinoista nuoriin modernin 
tanssin taitajiin

Pe 22.2. klo 19.00
ANNA ERIKSSON

Jorma Hynninen ja Ilmari Räikkönen  
kutsuvat talviselle matkalle 
Suomalaiset huippumuusikot, ba-

ritoni Jorma Hynninen ja pianotai-
teilija Ilmari Räikkönen esittävät 
Schubertin Winterreisen Warkaus-
salissa sunnuntai-iltapäivällä 3.2. 
klo 15.00.

Franz Schubertin (1797 -1828) 
säveltämä Winterreise, Talvinen 
matka, on yksi liedkirjallisuuden 
hienoimmista laulusarjoista. Schu-
bert sävelsi sen 24:ään Wilhelm 
Müllerin (1794-1827) runoon 
vuonna 1827, samana vuonna kuin 
runoilija kuoli synnyinkaupun-
gissaan Dessaussa. Runot kertovat 
rakkaudessaan pettyneen nuorukai-
sen vaelluksesta halki ankean talvi-
maiseman kuolema ajatuksissaan, 
mutta kuitenkin kohti henkistä 
vapautta.

Winterreisea pidetään yhtenä 
laulukirjallisuuden huippusaavu-
tuksena, ainutkertaisena nerouden 
ilmentymänä. Samalla tämä lähes 
puolitoista tuntia kestävä sarja on 
ehkä suurin haaste, minkä liedlaula-
ja voi kohdata. Winterreise herättää 
laulajassa hyvin vahvoja intohimoja, 
sillä se kuvaa syvälle menevää yksi-
näisyyttä ja elämänkolhuja. Jo se, 
että siinä on kaksikymmentäneljä 
laulua, jotka on hallittava samana 
iltana, asettaa jättiläishaasteen 
laulajalle. Nykyisin sarja esitetään 

ilman väliaikaa, sen täytyy olla yksi 
iso kaari. Laulusarja vaatii, että kuu-
lijakin on syvällä sen tunnelmassa, 
joka täytyy säilyttää alusta loppuun. 
Warkaus-salin konsertissa lauluja 
elävöittävät Outi Alhon lauluihin 
piirtämät kuvat, jotka heijastetaan 
esityksen taustalle. 

Jorma Hynninen on suomalaisen 
laulutaiteen kansainvälisesti arvoste-
tuimpia taiteilijoita. 

Hänen ennakkoluuloton ja vakava 
suhtautumisensa taiteen tekemiseen 
on paitsi uudistanut laulujen tulkin-
taperinnettä myös synnyttänyt uusia 
nykyoopperoita. Hynnisen rakkainta 
aluetta on aina ollut lied. Liedeissä 
Hynninen on keskittynyt Schubertin, 
Schumannin, Brahmsin ja Wolfin 
laulusarjoihin sekä Sibeliuksen, Oskar 
Merikannon, Toivo Kuulan ja Yrjö 
Kilpisen lauluihin. Hänen uransa 
konsertti- ja oopperalaulajana  on 
ollut loistelias. Hän on esiintynyt 
maailmaa johtavissa oopperataloissa 
mm. New Yorkissa, Milanossa ja Wie-
nissä  Jorma Hynniselle myönnettiin 
professorin arvonimi 2005.

Diplomipianisti Ilmari Räikkönen 
suoritti pianonsoiton A-tutkinnon 
keväällä 2002 erinomaisin arvosa-
noin. Soolokonserttien lisäksi Ilmari 
Räikkönen konsertoi laulajien kanssa. 
Räikkönen on voittanut Pentti Kos-

kimies lied-kilpailun v. 1999, 
Kangasniemen liedpianistikil-
pailun v. 2001 ja Erkki Melar-
tin lied-duokilpailun yhdessä 
baritoni Ville Rusasen kanssa 
v. 2002. Räikkönen on esiinty-
nyt Suomen lisäksi Euroopassa, 
USA:ssa ja Japanissa. Räikkönen 
toimii Sibelius-Akatemian laulu-
musiikinosaston tuntiopettajana 
ja Mimix-studiolla muusikkona, 
tuottajana ja sovittajana. 

Sinbad, merenkulkija Warkaus-
salissa la 23.2.2008 klo 19.00.

Sinbad, merenkulkija on sa-
vonlinnalaisen itämaisen tanssin 
yhdistyksen Farah ry:n tuottama 
tanssiteatteriteos, joka on yhdis-
telmä tanssia ja draamaa, akroba-
tiaa ja taituruutta sekä fantasiaa 
ja suuria tunteita. Yksi Sinbadin 
ja hänen miehistönsä etapeista on 
Warkaus-sali, jonne retkue saapuu 
helmikuussa.

Sinbad -tanssiteatteriesitys pe-
rustuu 1001 yön saduista tuttuun 
hahmoon, mutta juoni on Farah 
ry:n oma tuotos. Tarinassa Sinbad 
merimiehineen seilaa maailman 

Sinbad, merenkulkija seilaa 20 hengen 
voimin Varkauteen

merillä maailman hallintaa havitte-
levan Balzuur-pahiksen juoksupoi-
kana. Sinbad joutuu tähän rooliin 
pelastaakseen oman rakastettunsa 
Balzuurin kynsistä.

Sinbad -tanssiteatteriesityksessä 
on mukana joukko tanssinharras-
tajia, osa itämaisen tanssin mutta 
osa mm. break dancen taitajia. 
Esitys yhdistääkin sopivalla tavalla 
eri tanssimuotoja. Näin myös esi-
tyksen musiikki on monipuolinen 
yhdistelmä, mm. elokuvamusiikkia 
on käytetty runsaasti.

Tervetuloa mukaan 
seikkailuun!

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


