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TeatteriTalossa askarrellaan, leikitään,  
näytellään, pukeudutaan ja käytetään mielikuvitusta.  

Teatterisalissa jännitetään esityksen parissa ja kokeillaan 
miltä tuntuu olla parrasvaloissa… 

 
Teatterin Verstaalla voi pukeutua ja tutustua teatterin 
tekemiseen, sekä valmistaa oman pienen esityksen.  

Täti Monikan kammarissa voi tutustua Täti Monikaan ja 
tavata itse Tädin. Muistoksi voi mukaan ottaa Täti 

Monika-värityskuvan tai lähettää terveiset Täti Monika-
postikortilla sukulaisille. 

Opastuksen kesto 60min. 
Teemoja: Linnamäki ja merirosvot, 
Porvoon valtiopäivät, Vanha Porvoo, 

Herrasväen Porvoo, Täti Monikan 
Porvoo, Porvoon lapset,  

Runebergien aikaan. 

P Teatterin Taikaa!, Teatterin Taikaa! Nukketeatteri,  
Juna, Täti Monikan Porvoo,  
Albert Edelfeltin jalanjäljillä,  
Peikkometsä, Supersankarit 



SUOMALAISUUDEN AGENTIT – Hanke 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke parantaa 
lasten, nuorten ja perheiden kotoutumista, sekä 
tutustuttaa suomalaisuuteen.  
 
Hankkeeseen kuuluu Tul i reki  Perheretki  ja 
Suomalaisuuden agenti t  -lei ri .  
 
Koulutus 
Suomalaisuuden agentit hankkeeseen kuuluu myös 
koulutus, joka on tilattavissa julkiselta sektorilta aina 
yksityisille yrityksille, yhdistyksille, järjestöille ja muille 
organisaatioille.  
 
Koulutuksen sisältö rakentuu retki- ja leiri mallin 
opastukselle, jonka jälkeen mentorohjaajat opastavat 
ja auttavat luomaan toimivan konseptin omalle 
yksikölle.  
 
Hanketta hallinnoi TeatteriTalon kulttuuriyhdistys ry.  

Tervetuloa retkelle Porvooseen 
isollakin porukalla! 

 
Kääntöpuolelta löydät Teatteri Soittorasian tarjoamat 
Elämykset pienille ja vähän isommillekin retkeläisille. 
Mikäli jäätte kaipaamaan ohjelmaa mitä ei löydy niin 
räätälöimme sen teille!  
 
Tutustu myös TeatteriTaloon jo etukäteen 
kotisivuillamme tai selaa kuvia esityksistä ja 
tapahtumista 
ww.facebook.com/TeatteriSoittorasia  
 
Hinnat ryhmille: 
Hinnat ovat suuntaa antavia ja hinnoitteluun 
vaikuttaa ryhmän koko ja valitut ohjelmat, sekä 
mahdolliset lisäpalvelut. Pyydä tarjous saadaksesi 
parhaimmat ohjelmat edullisesti!  
 
•Sisäänpääsy 6€/ lapsi 
(Sis. Omatoimisen ohjelman, sekä sisäänpääsyn 
TeatteriTalon aktiviteetteihin) 
 
•Työpajat/ Opastukset  160-210€/ryhmä 
 
•Esitykset 200-250€/esitys tai  
8€/lapsi, ohjaajat maksutta.  
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i • Avoinna tilauksesta ryhmille ma-su 
•Kaiken kokoisille ja ikäisille ryhmille 
• Mahdollisuus ruokailuun / eväiden 
syöntiin 
• Hyvät liikenneyhteydet: 3km Porvoon 
keskustaan ja maksuttomat parkkipaikat 
• 2 yleisöwc:tä  
• Upeat piha-alueet ja näköalatasanteelta 
näkyy kirkonkatto ja Kialan kartano.  
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