
 
 
 

Valkealan kesäteatteri esittää kesällä 2019 
Virve Mattilan käsikirjoittaman ja ohjaaman näytelmän 
Muistojen bulevardi – säkeistöjä Laila Kinnusen elämästä 

 
Kutsumme teidät tänä kesänä 50- ja 60-luvun tunnelmiin, suomalaisen iskelmämusiikin kulta-aikaan sen hetken valovoimaisimman 
laulajattaremme johdattelemana. Koko perheelle soveltuva upeiden laulujen, laulajien ja tanssikoreografioiden kavalkadi kertaa 
Lailan elämän tähtihetkiä kouluajoilta hänen uransa päätökseen asti. Livebändin säestyksellä näemme Lailan nousun Suomen 
iskelmätaivaan ykköstähdeksi, unohtamatta Lailan yksityiselämän koukeroita, ulkomaanmatkoja ja rakkaussuhteita. Tervetuloa 
tunnelmoimaan Lailan elämän kohokohtia kanssamme! 
 
Muistojen bulevardin on käsikirjoittanut tirvalainen käsikirjoittaja, ohjaaja ja muusikko Virve Mattila. Hänen kynästään ovat lähtöisin 
myös menestysnäytelmät Nuoruusmuistoja (Valkeala 2018), Lännen pelurit (Tirva 2017) sekä Illalla, illalla (Tirva 2015). Mattila 
palkittiin vuonna 2017 Saimaan nuorisoseurojen ohjaajapalkinnolla. 
 
”Laila ja hänen laulunsa ovat puhutelleet minua vuosikymmenien ajan. Lailan musiikillinen lahjakkuus ja monipuolisuus näkyvät myös 
käsikirjoituksessa sekä teatterilavalla. Haluan nostaa esiin Lailan elämän tärkeitä tapahtumia, en niinkään kronologista 
elämäkertaa, koska se olisi suorastaan hengästyttävän nopeaa kahteen tuntiin tiivistettynä. Katsojille haluan tarjota sekä 
visuaalisesti että musiikillisesti näyttävän matkan menneille vuosikymmenille. Minulle on myös tärkeää, että näytelmä on koko 
perheelle soveltuva.” – Virve Mattila 
 
Lippujen ennakkomyynti alkaa nyt! 
Tule ensimmäisten joukossa varaamaan ryhmällesi liput kesän esityksiin. 
 

Meillä on ilo tarjota teille ennakkovaraajan etu: 
31.5.2019 mennessä tehdyt vähintään 15 henkilön ryhmävaraukset nyt vain 13 €/lippu (norm. 18 €). 

Ryhmävarauksesta on siis hyötyä! Ryhmien lippuvaraukset (31.5. asti) numerosta 046 965 9413. 
 

Nettilipunmyynti aukeaa 1.6.2019 osoitteessa netticket.fi 

 
Näytöksiä on vain kuusitoista, joten paikat kannattaa varata ajoissa! 
Valkealan kesäteatteri 2019 esitysajat: 
 
ke 17.7. klo 19.00 ENNAKKONÄYTÖS Huom! Liput 10 € 
pe 19.7. klo 19.00 ENSI-ILTA  
su 21.7. klo 14.00 
 
ti 23.7. klo 19.00 
ke 24.7. klo 19.00 
to 25.7. klo 19.00 
su 28.7. klo 14.00 
 
ti 30.7. klo 19.00 
ke 31.7. klo 19.00 
to 1.8. klo 19.00 
su 4.8. klo 14.00 ja klo 19.00 
 
ti 6.8. klo 19.00 
ke 7.8. klo 19.00 
to 8.8. klo 19.00 
su 11.8. klo 14.00 

 
 

Tervetuloa nauttimaan kesäisestä teatterihetkestä kanssamme! 
-  Valkealan kesäteatteri – 

 
Esitystä ja sen valmistumista voit seurata myös somessa: 

Valkealan kesäteatteri/Valkealan kirkonkylän nuorisoseura ry 
Valkealan kesäteatteri 

www.valkealannuorisoseura.fi 


