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Turun kaupunginteatteri avautuu kokousjärjestäjille
Turun Kaupunginteatteri avataan syksyllä entistä ehompana. Sanna Kiviranta ja Anna Roos
suunnittelevat palveluja, joilla taloon
houkutellaan myös
kokousvieraita.
Turun kaupunginteatterin remontin valmistuttua kaupunkilaisilla on syksyllä käytössään aivan uudenlainen ja ainutlaatuinen kokoontumistila. Tilat entisöidään pieteetillä, vanhaa alkuperäistä suunnitelmaa kunnioittaen.
- Kaupunginteatteri on ainutlaatuinen arvokiinteistö, joka on
toisaalta aivan uusi tällaisessa
käytössä. Toivomme, että talosta tulisi koko kaupungin kulttuuriolohuone, sanoo kaupunginteatterin markkinointi- ja myyntipäällikkö Anna Roos.
Teatterin tilat tulevat soveltumaan monenlaisiin tilaisuuksiin
syntymäpäivistä isompiin konferensseihin, mikä onkin herättänyt jo todella paljon ennakkokiinnostusta, Roos kertoo.
- Ennakkovarauksia kannattaa tehdä jo nyt. Varsinkin tuleva
pikkujoulukausi on kiinnostanut
niin yksityisiä kuin yrityksiäkin.
Kokousten ja konferenssien
järjestäminen helpottuu, kun aivan Turun keskustasta löytyy jatkossa kunnolliset tilat suurelle-

kin joukolle. Teatterin tekniikkaratkaisut on suunniteltu tilojen
monipuolista käyttöä silmällä pitäen, ja kokoustekniikka on uusinta uutta. Esimerkiksi teatterin
suuri näyttämö muuntuu auditorioksi, johon mahtuu reilut 600
kokousvierasta. Monen sadan
hengen cocktail-tilaisuudet onnistuvat, ja jopa 120 hengen istuvat illalliset.
Toisaalta on myös mahdollista järjestää pieniä intiimejä kokouksia, tai vaikka viiden hengen illallisia.Suuri muutos entiseen on, että kaupunginteatteriin tulee oma keittiö, joka valmistaa jatkossa muun muassa
kaikki väliaikatarjoilut.
Teatteriin avautuu 11.9 lounasravintola Kivi, jota luotsaa
Suomen parhaimpien keittiöiden
joukkoon kuuluva ravintola Mami. Turun Kaupunginteatteri tarjoaa myös jatkossa kolmen ruokalajin illallista ennen viikonloppuiltojen esityksiä. Menu vaihtuu aina päänäyttämön esityksen mukaan ja ottaa vaikutteita
näytelmän maailmasta.

- ”Linja on Mamista tuttu:
alusta asti itse tehtyä, rennolla
otteella. Uutuutena listalta löytyy
joka päivä myös kasvisruokaa.
Maut pidämme puhtaina, mutta yllätyksiäkin on luvassa”, kertoo Turun Kaupunginteatterin ravintolapäällikkö Sanna Kiviranta
Turun Kaupunginteatteri pitää avoimet ovet Turun päivänä

su 17.9, jolloin kaikilla on mahdollisuus tulla tutustumaan uusittuihin tiloihin.
- Teatteriympäristö tarjoaa
mahdollisuuksia luovaan hullutteluunkin – ja teatterista voi tilata myös esiintyjät omiin tilaisuuksiinsa. Kaiken saa periaatteessa yhdessä puhelinsoitolla,
lupaavat Roos ja Kiviranta.
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