GLÖM mörkret och kylan!
Kom med till Kouvola och upplev en dag med kultur,
upplevelser, god mat och teater!

Följ med på vår teaterresa till Kouvola lördagen 10.2.2018. Under resan bekantar vi oss med
Taideruukki i Kuusankoski, äter en god lunch i vackra Kymin Huvila samt ser musikpjäsen
Ruokarouvan tytär på Kouvola teatern.

Ruokarouvan tytär: musikpjäsen för oss till 20-talet. Pjäsen berättar om frihet och kurage.
En hoppfull berättelse om vänskap, syskonskap och om mor och dotter - kvinnor som tillsammans riktar sig
på ändringar.
Allting känns möjligt när man är ung, speciellt på glada 20 -talet!
Kvinnliga studenter och nya idéer! Kirsti, den bekymmerslösa familjeflickans liv avbryts plötsligt. Hon
bestämmer sig att åka till Paris och studera, men den stora staden erbjuder inga lätta drömmar. I pjäsen
glimtar kända personer, allt från Olavi Paavolainen till Coco Chanel.
Regi: Sini Pesonen
Manus: Enni Mustonen
Komposition: Iikka Kahri
Scen: Camilla Nenonen
Kostym: Laura Dammert
I roller: bl.a. Emma-Sofia Hautala

För mer information: mi.saxen@porvootours.fi tel. 019 574 2200 mån-fre kl 9-16

Taideruukki: Taideruukki i Kuusankoski erbjuder upplevelser för alla sinnen. Mångsidiga händelser och
evenemang som konstutställningar, olika hantverkare, små shopper, café med eko bröd m.m.
www.taideruukki.fi

Kymin Huvila: Kymin Huvila är det äldsta bostadshuset i Kuusankoski. Villan byggdes år 1873 och är
planerad av arkitekt Theodor Decker. Husets värdighet, stil och elegans samt kökets högklassiga råvaror får
lunchen att smaka någon grad bättre. www.kyminhuvila.fi

Pris 84 €/person
Priset innehåller: teaterbiljett, lunch på Kymin Huvila, busstransporterna och moms.
Tidtabell:

ca

kl 08.15
kl 09.15
kl 10.15
kl 11.30
kl 13.00
kl 15.45

Kiasmas turisthållplats, Helsingfors
Borgå turisthållplats, Fredsgatan 20
Taideruukki i Kuusankoski
Lunch på Kymin Huvila
Teatern börjar
Retur till Borgå och Helsingfors

Anmälningstiden är över men ta kontakt om ev. lediga platser per telefon 019
574 2200 eller per e-mail mi.saxen@porvootours.fi
BRA ATT VETA: Resan passar även små grupper.
Anmälningarna är bindande och fakturering sker på förhand. Vänligen meddela ditt namn, mobilnummer, födelsedatum, eventuella
specialdieter samt faktureringsadress (post eller e-post).

Bokningar: mi.saxen@porvootours.fi

För mer information: mi.saxen@porvootours.fi tel. 019 574 2200 mån-fre kl 9-16

