
Kesällä 2017 
Nurmijärven 
Kivi-juhlilla 
Taaborinvuorella 
Palojoen kylässä

Ohjaus
Atro Kahiluoto

Musiikki
Jarmo Romppanen
Ensi-ilta 30.6.2017

Aleksis Kiven

Kihlaus &
Yö ja päivä



Rakkausjuhlan
näytännöt:
Ensi-ilta pe 30.6.2017
klo 19 
Muut näytännöt 
• la 1.7. klo 15 
• su 2.7. klo 15 
• ti 4.7. klo 19 
• ke 5.7. klo 19 
• to 17.8. klo 19 
• pe 18.8. klo 19 
• la 19.8. klo 15 
• su 20.8. klo 15 
• ti 22.8. klo 19 
Näytäntöjen kokonais-
kesto n. 2 h 30 min. 
väliaikoineen.

Katettu katsomo!

Ilmainen 
pysäköinti
Taaborinvuoren 
juurella,
Koulunkulmantie 34,
Nurmijärvi (Palojoki)

Liput:
• peruslippu 25 €
• eläkeläiset 23 €
• lapset yli 7 v. ja 

opiskelijat 15 €
• vähintään 20 hengen 

ryhmien alennus 
2 € / lippu.
Liput netin kautta 
www.netticket.fi 
tai puh. 0600399499 
(1,00 €/min 
+ pvm/mpm)
Ryhmien (yli 20 henk.) 
liput myös suoraan 
Kivi-juhlilta.

kivi-juhlilla kesällä 2017
Aleksis Kiven rakkausjuhla: 

Kihlaus & Yö ja päivä

Kesällä vietetään itsenäisyyden juhlavuotta
Kivi-juhlilla kahden näytelmän voimin.

Päivittäiset näytännöt koostuvat Kiven pie-
noisnäytelmistä Kihlaus sekä Yö ja päivä. His-
toriaa kirjoitetaan toisellakin tapaa – Yö ja
päivä saa ensiesityksensä Taaborinvuoren
näyttämöllä. Samalla juhlimme Kivi-juhlien
65. esitysvuotta ja kansalliskirjailijaamme
tunnevoimaisen ja koskettavan teatterin kei-
noin. Näytelmät ohjaa Taaborinvuorelle Atro
Kahiluoto ja musiikin Kiven runoihin säveltää
Jarmo Romppanen. Luvassa on täysiveristä
näyttämötaidetta, vaikuttavaa kuoromusiik-
kia ja säveliksi muutettua tunnetta. Tervetuloa
Taaborinvuorelle!

*  *  *

Rakkaus pakottaa lähtemään, rakkaus 
vaatii palaamaan; kaunista ja kipeää, täyt-

tymystä ja kaipausta – rakkaudestahan Kivi
kirjoittaa, se on hänen runoudessaan kaikki
kaikessa. Ja kuten Kivi omassa elämässään sai
kokea ja kuten mekin olemme varmasti saa-
neet omassamme, ei rakkauden juhla ole
pelk kää onnea, mutta juhla se silti on!

Me haluamme tuoda runoilijan tarhasta
nähtäväksenne kaksi kaunista oksaa, kaksi
pienoisnäytelmää, Kihlauksen ja Yön ja Päi-
vän. Niissä rakkaus on toivoa ja rakkaus on
kaipausta, rakkaus avaa sydämen ja silmät.

Työryhmän puolesta ja yhdessä sen kanssa
ohjaaja Atro Kahiluoto

Kivi-juhlat ry.
046 564 4802 
toimisto@kivijuhlat.fi
www.kivijuhlat.fi

Yhteistyössä

www.korsisaari.fi
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Taaborinvuorella
myös:

Teatteri Pikku Kivi: 
Mestarit – klassikot 
pähkinänkuoressa 
ke 7.6.2017 ja 
to 8.6.2017 klo 18. 
Liput: 
Peruslippu 10 € / 5 €, 
lapset 7–16 vuotta 5 €. 
Liput tuntia ennen 
esitystä Taaborinvuorelta
(käteismaksu).

Nurmijärven seura -
kunnan jumalanpalvelus
Taaborinvuorella 
su 20.8.2017 klo 13. 
Vapaa pääsy.

Yhteislauluilta 
Taaborinvuorella 
Juha Tapio ke 23.8.2017
klo 19. 
Liput 10 € 
puh. 0409381007 
ja www.netticket.fi 
Lipunmyynti alkaa
2.5.2017.


