TERVETULOA!
PNV:n teatteriretkelle Riihimäelle
lauantaina 9.12.2017
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Lähdemme Pihlajistosta Salpausseläntien ja Hattelmalantie risteyksestä. Ajamme Riihimäelle
Lasimuseolle (Tehtaankatu 23)
Opastettu kierros Lasimuseossa.
Näyttelyt mm. Kiehtova kierre –
Filigraanilasi Suomessa,
Skandinaavista lasia,
Lasitaiteilijoiden joulukuusia.
Mahdollisuus kahvitella omalla
kustannuksella Lasimuseon
kahvilaravintolassa.
www.suomenlasimuseo.fi.
Siirtyminen bussilla Riihimäen
teatterille (Hämeenaukio 1)
Näytelmä Janne Katajan
Riihimäki, n. 2 tuntia sis. väliajan.
Näytelmän teeman mukainen
ateria Scandic Riihimäessä,
”saman katon alla” kuin teatteri.
Lähtö takaisin Helsinkiin
aikoihin kotona jälleen.

Päivällinen teatteriesityksen jälkeen
Lihapullat Jannen tapaan, pottumuussi sekä
lämpimät kasvikset. Väliajalla pulla ja kahvi/tee

Suomen Lasimuseo Riihimäellä on keskittynyt
lasiesineiden ja niiden valmistuksen historiaan, se
perustettiin Riihimäelle 1961. Museokokoelman perustana
oli Hämäläisen osakunnan opiskelijoiden keräämä 500
esineen kokoelma. Lasimuseo avattiin 1965. Nykyiseen
paikkaansa se muutti 1980, näyttelyt suunnitteli Tapio
Wirkkala. Rakennus on v. 1914, alun perin Paloheimo
Oy:n turvejauhetehdas. Riihimäen lasi Oy muutti rakennuksen lasitehtaaksi 1921. Rakennuksessa on toiminut
myös muovitehdas, silkkipaino, ja viimeksi Riihimäen lasin
kristallihiomo. Nykyinen museokahvila on vanha lasitehtaan hevostalli. Rakennuksessa on n. 1700 neliömetriä
näyttelytilaa kolmessa kerroksessa. Isompi vaihtuvien
näyttelyiden sali oli aikaisemmin lasitehtaan puhaltimo.

Janne Katajan Riihimäki

Helsinki-Hämeenlinna-rautatien valmistuminen v. 1862 ja
Riihimäki-Pietari-rata v. 1870 vaikuttivat kaupungin syntyyn.
Pysäkki lähes asumattomalla Hausjärven takamaalla sai nimeksi
Riihimäki. V. 1919 Riihimäestä muodostettiin taajaväkinen yhdyskunta, jolla oli oma valtuusto ja oikeus asettaa
virkamiehiä ja toimikuntia. V. 1922 perustettiin Riihimäen kauppala, josta tuli kaupunki vuonna 1960.
Osuva esitys Riihimäen lähimenneisyydestä ja nykyisyydestä erään sen tunnetuimman asukkaan
silmälaseilla katsottuna. Näytelmä pohjautuu haastatteluille, kirjallisille lähteille ja riihimäkeläisten
lähettämille tarinoille. Jannea, hänen parasta kaveriaan Aku Hirviniemeä, vara-äiti Anita Hirvosta ja
patruuna-legenda Arvi Paloheimoa sekä monia muita hahmoja esittävät näyttelijät Riku Korhonen,
Tatu Mönttinen, Katja Peacock ja Maija Siljander. Näytelmä on sekä Jannen kasvutarina että kuva
80-luvun lapsista. Uusi näkökulma asemakaupunkiin: – Kataja on huikea esimerkki uuteen
työkulttuuriin kasvaneista. Näytelmän aikaperspektiivi on Katajan iän mittainen, mutta jo alakoululaisena omenansiemenkaupan parissa liikemiesuransa aloittanut Kataja on ehtinyt tehdä hämmästyttävän
paljon, ohjaaja Saarakkala naurahtaa. Käsikirjoitus Taija Helminen. Ikäsuositus yli 12 v. Esityksessä on
kaksimielistä huumoria. Siinä käytetään savutehosteita. Tervetuloa vuoden teatteriin 2017!

Hinta retkelle 55 euroa/osallistuja
sisältää matkat, ohjelmassa mainitut opastukset, sisäänpääsyt, ruokailut ja väliaikatarjoilut
sekä teatteriliput. Ilmoittautumiset ajalla 6.-8.11.2017 Tertulle p. 044 522 7172.
Muista ilmoittaa oletko eläkeläinen / työssäkäyvä / opiskelija, sekä allergiat ruokailua ajatellen!
Huomioithan että matka on maksettava heti varauksen jälkeen annetulle tilille.

