
Ota talteen! Kevätkauden 2018 ohjelmistoa

Kulttuuritalo kutsuu mukaan juhlimaan!
Värikkään historiansa aikana Kulttuuritalo on tullut tunnetuksi yhtenä koko Suomen legendaarisimmista keikkapaikoista ja lavalla on totuttu näkemään 
suomalaisen musiikin suurnimien lisäksi useita ulkomaalaisia tähtiä. Tarinat näistä ikimuistoisista kokemuksista elävät Kultsalla yhä edelleen. Vahva men-
neisyys kietoutuneena elävään nykyisyyteen takaa, että jokaisesta tapahtumasta tulee jatkossakin ainutlaatuinen. Vuonna 2018 Kulttuuritalo täyttää 60 
vuotta, ja tämän kunniaksi lavalla nähdään monia konsertteja ja tapahtumia, joissa jokainen pääsee kokemaan aidon Kultsan tunnelman!

Legendaarinen 
Helsingin 
Kulttuuritalo 
täyttää 60 vuotta.

PATE MUSTAJÄRVI 23.2.

GÖSTA IN MEMORIAM  11.4.

SAIMAA PLAYS 
URHEILU-SUOMI 7.4.

POPCULT DAY la 12.5.

HELSINKI Kulttuuritalo
Pe  18.5.  klo 19.30
La  19.5.  klo 15 & 19.30
Su  20.5.  klo 15
Ti  22.5.  klo 19.30
Ke  23.5.  klo 19.30
To  24.5.  klo 19.30
Esityksen kesto 2 h (sis. kaksi 20 min väliaikaa)

Liput palvelumaksuineen alkaen 59 / 69 €, eläkeläiset 49 € 
opiskelijat ja lapset (16 v. asti) 39 €, Ticketmaster ja livenation.fi

LIVE NATION YLPEÄNÄ ESITTÄÄ

RAJOJA RIKKOVAA KOMEDIAA 
TANSSIN KEINOIN – Maailman 
hauskin miesbaletti palaa Helsinkiin!

Untitled-1   1 2.1.2018   16.35

Helsingin Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki
www.kulttuuritalo.fi  I  www.facebook.com/KulttuuritaloHelsinki  I  www.instagram.com/kultsahelsinki

SUOMEN LEGENDAARISIN KONSERTTI- JA KOKOUSPAIKKA HELSINGIN SYDÄMESSÄ. TULE KULTSALLE JA HENGITÄ SUOMALAISTA MUSIIKIN HISTORIAA!

Legendaarisessa Kulttuuri-
talossa on esiitynyt valtava 
joukko kotimaisia ja kan-
sainvälisiä tähtiä. 

Kulttuuritalon juhlavuoden 
aikana tullaan näkemään 
mm. Ingemar Forsbergin 
kuvista koostuva Jimi Hen-
drix -aiheinen valokuva-
näyttely. 

Talon historiaa, tapahtumia 
ja arkkitehtuuria esitteleviä 
näyttelyitä tullaan näke-
mään juhlavuoden aikana. 

Kulttuuritalossa ja Kult-
tuurtalo Kitchenissä näh-
dään myös vaihtuvia taide-
näyttelyitä ympäri vuoden. 
Näyttelyihin on vapaa pää-
sy talon aukioloaikoina.

TAPAHTUMIA, TAIDETTA JA NÄYTTELYITÄ

Merkittävä osa Kultturitalon 
historiaa mahtuu kolmeen 
sanaan: Aate, Rakkaus ja Un-
derground. Kulttuuritalolla 
vietetään historiaa peilaavaa 
Pre-Vappua 27.4. kun lavalle 
nousevat legendaarisen Agit 
Prop –yhtyeen jäsenet Sinikka 
Sokka, Monna Kamu ja Eero 
Ojanen vierailevine solisteineen 
Varre Vartiaisen johtaman 
Eteenpäin-orkesterin kanssa.  

Oman historia-aspektinsa iltaan 
tuo M.A. Nummisen Under-
ground Rock Orchestra (Antero 
Jakoila, Pedro Hietanen, Pave 
Maijanen, Jukka Orma, Sami 
Kuoppamäki).  URO:n kappaleet 
palaavat täten kotiinsa sillä ne 
tehtiin ja levytettiin alun perin 
Kulttuuritalolla!

TAAS SAA USKALTAA!

http://kulttuuritalo.fi/tapahtumat/


EMOTIONS - DANCE 
SHOW BY DANCETEAM 

INTERNATIONAL

FITNESS CLASSIC
HELSINKI TONEFEST

CAGE 42 AMMATTILAIS-
VAPAAOTTELUTAPAH-

TUMA

KULTSAN TANSSIT 
60 V -REVYY!

Tunteet ovat läsnä elämäm-
me jokaisella hetkellä. Valo, 
pimeys, voima ja energia aja-
vat meidät liikkeelle. Liike on 
tunteiden tulkki - meille kaikil-
le yhteinen kieli, joka ei tunne 
rajoja ja ilmaisee tunteemme 
puhtaimmillaan. Liikkeellä on 
voimaa nostaa meidät uusiin 
korkeuksiin tai saada meidät 
polvillemme - ja kaikkea siltä 
väliltä.

Tervetuloa perinteikkääseen 
Fitness Classic -kilpailuun Hel-
singin Kulttuuritalolle!
Tapahtumalla on jo yli 20-vuo-
tiset perinteet ja tänä keväänä 
traditio jatkuu entistä vahvem-
pana. 

Helsinki Tonefest kerää sa-
man katon alle suomalaisen 
soitin-, vahvistin- ja pedaalira-
kentajien parhaimmiston sekä 
alan maahantuojia ja liikkeitä. 
Maksuttomat päivämessut klo 
10-16. Illalla lavalle astelee 
instrumenttiensa kera koti-
maisia ja kansainvälisiä huip-
puartisteja. 

CAGE jatkaa suunnan näyt-
tämistä huippuvapaaottelun 
merkeissä Kulttuuritalon 
arvokkaissa puitteissa.
Tule mukaan seuraamaan 
CAGE-tähtien tarinaa!

Lauantaina 17.2.2018 Helsingin 
Kulttuuritalolla oteltavassa 
CAGE 42 ammattilaisvapaaot-
telutapahtuman pääottelussa 
Anton Kuivanen saa vastaansa 
Junior Maranhaon ja Edward 
Walls saa vastaansa lukuisia 
tyrmäyksiä niittäneen kreikka-
laisen Roberto Aliajin. 

Juhlakonsertissa Eino Grön, 
Vieno Kekkonen, Elina Sauri, 
Mikko Järvinen, Kalle Jussila ja 
juhlaorkesteri. Konsertin jäl-
keen tunti tanssia halukkaille 
perinteisesti Kulttuuritalon 
aulassa.

SU 4.2.2018 Klo 18, liput alk. 10 €

La-su 21.-22.4.  liput alk. 50 €
la 10.2. messut Klo 10-16, Vapaa pääsy.

konsertti kl0 19, liput alk. 11 €

La 28.4. klo 18

la 17.2. Klo 18
liput alk. 49,90 €

HELSINKI GAME 
MUSIC FESTIVAL

Helsinki Game Music Festival 
on videopeleille omistettu 
musiikkifestivaali. Pelimusiik-
kia tulee esittämään artisteja 
Suomesta, Alankomaista ja 
Japanista. Jo 30 vuoden ajan 
pelimusiikkia on esittänyt 
orkesterit, bändit, kuorot ja 
sooloartistit. Helsinki Game 
Music Festivalissa nähdään ja 
kuullaan näiden kaikkien ko-
koonpanojen tulkintoja peli-
musiikista.

La 5.5. klo 14 , Konsertti klo 20, 
liput alk. 25 €

To 8.3. Klo 18
  liput alk. 37 €

FIRST AID KIT (SWE), VAN WILLIAM (USA)

Tukholmalaisten sisarus-
ten Klara ja Johanna Söder-
bergin muodostama First 
Aid Kit on kolmen levyn ja 
kahden EP:n mittaisella tai-
paleellaan herättänyt mer-
kittävästi kansainvälistä 
huomiota. Yhtyeen kolmas 
levy, vuonna 2014 julkaistu 
”Stay Gold”, sai ilmestyes-

sään kriitikoiden suitsutus-
ta ympäri maailman. 

Keikkaillan avaa kalifornia-
lainen laulaja-laulunteki-
jä Van William, joka julkai-
si ”The Revolution” -EP:n 
syyskuussa.

Ma 19.3. klo 19, LOPPUUNMYYTY

NIRVANA EXPERIENCE FEAT. CHAD CHANNING

Legendaarisen Nirvana-yh-
tyeen perustamisesta tu-
lee kuluneeksi 30 vuotta. 
Nirvanan rumpalina toimi-
nut Chad Channing tuo juh-
lan kunniaksi maaliskuussa 
Suomeen yhtyeen musiik-
kia soittavan The Nirvana 
Experience -kokoonpanon. 
The Nirvana Experience 

on täyttä Nirvanaa lava-
esiintymistään ja musiik-
kiaan myöten. Luvassa on 
yhteensä yli 30 Nirvanan 
tunnetuksi tekemää kappa-
letta yhtyeen eri vuosilta.

Su 18.3. klo 19, liput alk. 39,50 €

Snatam Kaurin Light of the 
Beloved Tour tuo iloisen ja 
nostattavan musiikkinsa 
Suomeen ja esittää rakas-
tettuja laulujaan omistau-
tuneesta musiikistaan.
Snatamin ajattomat kap-
paleet kuten Prem, Grace, 
Anand, Liberation’s Door 
ja Light of the Naam ovat 
inspiroineet ja tuoneet sy-

vän rauhan kokemuksen 
kuulijoilleen maailman-
laajuisesti. Snatam Kaurin 
musiikissa yhdistyy perin-
teisiä pyhiä mantroja ja laa-
joja musiikillisia sovituksia 
idän ja lännen vaikutteista. 
Paras tapa kokea Snatam 
Kaurin musiikin lämpö ja 
viisaus on paikan päällä 
konsertissa.

SNATAM KAUR LIGHT OF THE BELOVED TOUR

Ti 27.3. klo 19.30,  liput alk. 38,50 €

Vankkumatonta suosiota 
nauttiva CMX palaa helsin-
kiläisyleisön eteen viime 
elokuun loppuunmyydyn 
Helsingin Juhlaviikkojen 
Talvikuningas-konsertin 
jälkeen ja nähdään Kult-
tuuritalolla lauantaina 3. 
maaliskuuta. Konsertti on 
osa kymmenen kaupun-

kia kattavasta “Kolmen 
vuosikymmenen lauluja 
-kiertuetta, jonka myötä 
suomirockin ykköskastiin 
kuuluva nelikko kiertää 
keikkapaikkoja halki maan 
helmi-maaliskuun ajan. 

Yhtyettä lämmittelee pe-
lätty ja ihailtu elektroCMX.

CMX – KOLMEN VUOSIKYMMENEN LAULUJA

la 3.3.2018 Klo 19,  liput alk. 35 €

Goat, Rättö ja Lehtisalo, Kai-
ron; IRSE! 

Alakulttuuritalon Talvi-
bakkanaalit yhdistävät niin 
musiikin, kuva-  kuin video-
taiteenkin yhdeksi suureksi 
kokonaisuudeksi, joka ottaa 
haltuunsa koko Kulttuu-
ritalon lattiasta kattoon, 

maustaen sen juuri sopival-
la annoksella absurdiutta, 
tarjoten näin pienen hen-
gähdystauon normien ja 
sääntöjen määrittämän ar-
jen keskelle! Luvassa on siis 
täyslaidallinen hippimystiik-
kaa ja hypnoottisuutta.

ALAKULTTUURITALON TALVIBAKKANAALIT

La 3.2.2018 Klo 20-04, LIPUT ALK. 40 €

Tommy Emmanuel tunne-
taan omaperäisestä, tekni-
sesti mestarillisesta soitto-
tyylistään, jossa yhdistyvät 
sekä rummut, basso, ryt-
mi- ja soolokitarat että lau-
lumelodiat.  Lämmittelijänä 
esiintyy australialainen An-
thony Snape. Vikkeläsormi-
nen Tommy Emmanuel on 

ehtinyt saavuttaa urallaan 
lukuisia musiikillisia virstan-
pylväitä. Jo kuusivuotiaana 
Emmanuel kiersi Australiaa 
perheensä yhtyeessä. Ny-
kyisin 62-vuotias Tommy 
Emmanuel soittaa vuosit-
tain satoja loppuunmyyty-
jä keikkoja aina Sydneystä 
Nashvilleen ja Lontooseen.

TOMMY EMMANUEL CGP (AU) + SPECIAL GUEST: 
ANTHONY SNAPE

La 24.3. klo 19.30,  liput alk. 53,50 €

Pate Mustajärven Tyylillä 
2018 -kiertue rantautuu 
maaliskuussa Kulttuurita-
lolle. Parituntinen konsert-
tielämys sisältää läpileik-
kauksen Pate Mustajärven 
34-vuotisen soolouran 
ensimmäisistä hiteistä 
aina tuoreimman, juuri 
kiertueen alla julkaista-

van pitkäsoiton sisältämiin 
kappaleisiin. Aiemmasta 
tuotannosta setissä kuul-
laan ainakin legendaariset 
”Ukkometso”, ”Jukeboksin 
luona”, ”Mä elän vieläkin”, 
”Sinun laulusi” ja kiertueen 
nimibiisi ”Tyylillä” sekä ar-
kistoista kaivettuja helmiä.

PATE MUSTAJÄRVI TYYLILLÄ 2018 -KIERTUE

To 22.3. klo 19,  liput alk. 42,50 €

Maailmalla kohahduttanut 
venäläinen Pussy Riot saa-
puu ensimmäistä kertaa 
Suomeen Riot days –pro-
jektinsa kanssa. Vuonna 
2017 alkunsa saanut Riot 
days -nimellä kulkeva esi-
tys perustuu Pussy Riot 
–ryhmän johtajan Maria 
Alyokhinan samannimiseen 
kirjaan. illan avaa Menk-
kaklubi dj’s.

”Reilun tunnin mittainen 
esitys on erittäin voima-
kas, lumoava, ja tipauttaa 
katsojien leuat lattiaan, se 
on niin voimakas! Jos tämä 
show sattuu saapumaan 
kaupunkiisi, annamme suu-
rimman mahdollisen suosi-
tuksen: mene katsomaan!” 

PUSSY RIOT ESITTÄÄ: RIOT DAYS

TI 6.3. klo 19.30,  liput alk.32,50 €

JOHN CLEESE 
– LAST TIME TO SEE ME 

BEFORE I DIE

John Cleese on ympäri maa-
ilmaa tunnettu ja arvostettu 
mustan brittikomiikan kunin-
gas. Kiertueen nimestä ”Last 
Time To See Me Before I Die” 
huolimatta luvassa on hersy-
vä ja nostalginen show. Kier-
tuetta on esitetty jo neljättä 
vuotta, joten vielä ei ole aika 
luovuttaa.

Ma 7.5. ja Ti 8.5. klo 19.30,  
LOPPUUNMYYTY

CAGE 43 AMMATTI-
LAISVAPAAOTTELUTA-

PAHTUMA

Suursuosioon vuoden 2014 
Pepe & Saimaa-albumillaan 
noussut Saimaa-yhtye jul-
kaisee uransa kolmannen 
albumin 22.12.2017. Uusi 
levy on nimeltään Urhei-
lu-Suomi ja kaiken kaik-
kiaan noin 160 minuuttia 
musiikkia sisältävä tuplale-
vy on syntynyt rinta rinnan 

Ylellä parhaillaan esitet-
tävän Urheilu-Suomi-do-
kumenttisarjan kanssa. 
Saimaan Urheilu-Suomi-al-
bumi on itsenäinen teos, 
jonka musiikkia kuullaan 
televisiossa esitettävässä 
dokumenttisarjassa. 

SAIMAA PLAYS URHEILU-SUOMI

La 7.4. klo 20,  liput alk. 22,50 €

SHOW OF THE YEAR

Yksi vuoden suurimmista koko 
perheen tanssitapahtumista, 
Show of The Year tarjoaa jäl-
leen huikean kattauksen upeita 
esityksiä, tanssiworkshoppeja 
sekä kilpailuja eri estradilajeis-
sa. Tule mukaan esiintymään 
tai kannustamaan!

Su 6.5.

SIKS’ OON MÄ SURUINEN 
– SUOMALAISEN TANGON 

TARINA

Ihastusta herättäneiden 
Susanna Haaviston ohjaamien 
ja käsikirjoittamien menestyk-
sekkäiden nostalgiakonsert-
tien sarja saa jälleen jatkoa, 
kun ympäri Suomea kiertää 
Siks’ oon mä suruinen – suo-
malaisen tangon tarina.

To 26.4. klo 19, liput alk. 39 €

POPCULT DAY

Popcult Day tuo yhteen fan-
tasian, scifin, animaation ja pe-
lien fanit! Tapahtuma tarjoaa 
kaikenikäisille luentoja, työ-
pajoja, esityksiä ja taidekujan. 
Aihepiireinä Dayssa ovat suo-
situt tv-sarjat, elokuvat, sar-
jakuvat ja muut popkulttuurin 
ilmiöt!

la 12.5. Klo 10, liput myyntiin 
helmikuussa

Kulttuuritalo Kitchenissä on 
lippukauppa, josta voi ostaa 
lippuja sekä Kulttuuritalon ta-
pahtumiin että kaikki muihin 
Ticketmasterissa myynnissä 
oleviin tilaisuuksiin. 

Lippukauppa on avoinna 
arkisin kello 9-15. 
 
Tervetuloa lippuostoksille! 
Kulttuuritalo Kitchen 
Sturenkatu 4, 00510 Helsinki. 
www.kulttuuritalokitchen.fi

Tiesithän, että nyt voit ostaa 
myös narikkalippusi ennak-
koon? Näin varmistat sujuvan 
ja nopean sisäänkäynnin. Osta 
narikkalippusi netistä ja tulos-
ta se mukaan.
www.bit.do/narikka 

PÄIHDEPÄIVÄT

Päihdepäivät järjestetään kol-
mipäiväisenä; ensimmäisenä 
päivänä ohjelmatarjontaa on 
päättäjille ja kahtena muuna 
päivänä Kulttuuritalolla järjes-
tetään päihdeaiheisia seminaa-
reja kaikille ammattilaisille, 
vapaaehtoisille, opiskelijoille 
ja muille päihde- ja mielenter-
veysaiheista kiinnostuneille.

TI 15.- TO 17.5. liput alk. 50 €

BILJARDIN SM FINAALIT

Tule seuraamaan Suomen 
Parasta Biljardia! Mukana on 
viisi virallista biljardilajia; kai-
sa, kara, pool, pyramidi sekä 
snooker. Kaikissa lajeissa pe-
lataan yleisen sarjan semifi-
naalit ja finaalit sekä poolissa 
lisäksi naisten, juniorien sekä 
seniorien finaalit. Mukana ovat 
siis kaikkien biljardilajien Suo-
men parhaat pelaajat!

La 26.5. 

NARIKKAMAKSU

LIPPUKAUPPA

AICON

Aiconin aihepiireihin kuuluvat 
mm. japanilainen ja korealai-
nen musiikki eli esimerkiksi 
j-pop, j-rock ja k-pop, katu-
muotityylit kuten lolita ja fairy 
kei sekä näihin liittyvä harras-
taminen, kuten aasialaiseen 
musiikkiin tehdyt tanssicove-
rit. Aicon on suunnattu kaikille 
näistä aiheista kiinnostuneille, 
iästä tai kokemuksesta riippu-
matta.

La 7.7. klo 10, liput alk. 15 €
Ympäri maailman huippu-
suosituiksi noussut kiina-
laisten Shaolinin Kung Fu 
-munkkien esitys saapuu 
Kulttuuritaloon. Lavalla 
nähdään yli kahdenkymme-
nen taiturimaisen munkin 
show, joka sisältää monien 
eri itämaisten itsepuolus-
tus- ja taistelulajien esityk-
siä sekä huikeaa tasapai-

nottelua ja mielenhallintaa. 
Shaolinin munkkien esityk-
siä on nähty ympäri maa-
ilman jo yli 25 vuoden ajan 
yhteensä runsaassa 6 000 
näytöksessä, jotka ovat ke-
ränneet yli viisi miljoonaa 
katsojaa. Nyt tämä ryhmä 
saapuu ilahduttamaan ja 
hämmästyttämään katso-
jansa myös Suomeen.

SHAOLIN KUNG-FU MUNKIT KIERTUE 2018

Ke 18.4. klo 19,  liput alk. 39,50 €

Satoja miljoonia katseluker-
toja YouTubessa kerääväksi 
valtavaksi viraali-ilmiöksi 
kasvanut Scott Bradlee’s 
Postmodern Jukebox tekee 
keväällä paluun Suomeen 
osana laajamittaista Eu-
roopan kiertuettaan. Mo-
derneja pop- ja rockhittejä 
1920-70-lukujen tyylikkäiksi 
retroversioiksi sovittava 

yhdysvaltalaiskollektiivi 
esiintyy Helsingin Kulttuu-
ritalolla 19. huhtikuuta. 
Kollektiivin esiintymisistä 
on tullut oma ilmiönsä fa-
nien panostaessa vinta-
ge-pukeutumiseen vieden 
tällä tavoin keikkakoke-
muksen ihan omalle tasol-
leen.

SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX

To 19.4. klo 19.30,  liput alk. 36 €

Amerikkalainen tähtikoo-
mikko, näyttelijä ja beat-
box-artisti Michael Wins-
low saapuu kiertueelle 
Suomeen keväällä 2018. 
25 suomalaista kaupunkia 
kattava kiertue on ylivoi-
maisesti suurin Suomes-
sa järjestetty ulkomaisen 
stand up -koomikon esi-
tysten sarja. Winslow on 

esiintynyt yli 30 eloku-
vassa. Suuri yleisö muis-
taa hänet ennen kaikkea 
Poliisiopisto-sarjan änie-
fektimiehenä, veijarimai-
sena, esimiehiä ja rikollisia 
höynäyttävävä Larvell Jo-
nesina. Winslow on ainoa 
näyttelijä, joka on esiinty-
nyt Poliisiopiston kaikissa 
seitsemässä osassa. 

MICHAEL WINSLOW

Pe 4.5. klo 19,  liput alk. 33,50 €

Gösta Sundqvistin synty-
mästä tuli elokuussa 2017 
täyteen 60 vuotta, ja artis-
tin kunniakasta uraa muis-
tellaan Gösta in Memoriam 
-kiertueella. Leavings-Or-
kesteri soittaa Leevi and 
the Leavingsin rakaste-
tuimpia kappaleita vaihtu-
vien solistien tulkitsemina.

Konsertissa lavalle nouse-
vat Leevi and the Leavings 
-yhtyeessä vaikuttaneet 
Risto Paananen, Juha Ka-
rastie, Niklas Nylund ja Jan-
ne Teuronen. Konsertissa 
kuullaan vierailevina so-
listeina Jarkko Martikaista, 
Siiri Nordinia ja Jouni Hy-
nystä. 

GÖSTA IN MEMORIAM -KONSERTTISALIKIERTUE

Ke 11.4. klo 19,  liput alk. 40,50 €

Dan ja Phil tuovat uuden 
shownsa ”Interactive Int-
roverts” Suomeen kesällä 
2018.

Kaksi internetsensaatiota, 
epävarmoja nörttejä, sei-
sovat valokeilassa antaen 
ihmisille mitä he haluavat. 

Luvassa on eeppinen vuo-
rovaikutteinen elämys, jos-
sa koetaan yllätyksiä, jotka 
saavat sinut nauramaan, 
itkemään ja vavisemaan ja 
jotka nappavat yleisönsä 
haltuun ennen näkemättö-
mällä tavalla.

DAN AND PHIL 2018 WORLD TOUR 
– INTERACTIVE INTROVERTS

Ke 13.6. klo 19.30,  LOPPUUNMYYTY

Elokuun oopperatapaus! 
Stanislaw Moniuszkon oop-
pera Halka esitetään ensim-
mäistä kertaa Suomessa 
elokuussa 2018. Ooppera 
toteutetaan yhteistyössä 
Helsingin Koomisen Oop-
peran ja puolalaisen barok-
kiorkesterin Capella Craco-
viensiksen kesken. 

Upean romanttisen musiikin 
siivittämänä Halka kertoo 
tarinan kaipuusta ja rakkau-
den mahdottomuudesta. 
Nuori Halka on rakastunut 
Janusziin, joka on aikeis-
sa kihlautua toisen naisen 
kanssa. Katsoja tempautuu 
melodisen kolmiodraaman 
pyörteisiin, ja loppuratkaisu 
on yksi oopperamaailman 
dramaattisimmista.

HELSINGIN KOOMINEN OOPPERA & 
CAPELLA CRACOVIENSIS: HALKA

Ke 22.8. To 23.8. klo 19 ja La 25.8. klo 14, Liput alk 29,50 €

Yhteinen menestys. Alko-
holismi on sairaus, josta 
voi toipua. Suomen AA 70 
vuotta sekä AA:n ja AL-ano-
nin kevätpäivät. Päiville on 
vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 
AA:n YSTÄVÄT KONSERTTI 
13.4. Suomen eturivin ar-
tistit haluavat esiintymi-
sellään osoittaa tukensa 

AA-liikkeelle. Lavalla mm. 
Mikko Kuustonen, Tommi 
Läntinen, Eve, Pepe Johans-
son (Teleks), Pietari (Pie-
tarin Spektaakkeli), Hannu 
Lepola (Rajaton) sekä Me 
Hanskit (Anna, Pinja ja Ja-
nus Hanski). Lisäykset illan 
esiintyjälistaan mahdolli-
sia.

SUOMEN AA 70 VUOTTA SEKÄ AA:N 
JA AL-ANONIN KEVÄTPÄIVÄT

konsertti Pe 13.4. klo 19, liput alk. 24 €. Kevätpäivät 14.-15.4. Vapaa pääsy. 



Katso koko ohjelmatarjonta
www.kulttuuritalo.fi

LIPUNMYYNTI
Liput Kulttuuritalon tapahtumiin tapahtumakohtaisesti: 
Ticketmaster Suomi, Lippupiste, Tiketti. 
Ticketmasterin lipunmyyntipiste palvelee 
Kulttuuritalo Kitchenissä arkisin klo 9-15.
Lippukassa avoinna tapahtumien yhteydessä 1 tunti ennen esitystä.
Ovimyynnistä peritään voimassaoleva toimitusmaksu.

SEURAA KULTSAA 
Facebook.com/KulttuuritaloHelsinki

Instagram.com/kultsahelsinki

2018
OHJELMISTOA

La 3.2. klo 20
ALAKULTTUURITALON 
TALVIBAKKANAALIT 

Su 4.2. klo 18 
EMOTIONS - DANCETEAM 
INTERNATIONAL DANCE 

SHOW
La 10.2. klo 10. Konsertti 

19.00
HELSINKI TONEFEST

La 17.2. klo 18 
CAGE 42

La 3.3. klo 19 
CMX – KOLMEN 

VUOSIKYMMENEN 
LAULUJA

Ti 6.3. klo 19 .30 
PUSSY RIOT esittää: 

RIOT DAYS
To 8.3. klo 18 

KULTSAN TANSSIT 60 V 
-REVYY!

Su 18.3. klo 19 
NIRVANA EXPERIENCE 
FEAT. CHAD CHANNING

Ma 19.3. klo 19 
FIRST AID KIT (SWE), VAN 

WILLIAM (USA)
To 22.3. klo 19 

PATE MUSTAJÄRVI 
TYYLILLÄ 2018 -KIERTUE

La 24.3. klo 19.30 
TOMMY EMMANUEL CGP 

(AU) + SPECIAL GUEST: 
ANTHONY SNAPE
Ti 27.3. klo 19.30 

SNATAM KAUR LIGHT OF 
THE BELOVED TOUR

La 7.4. klo 20 
SAIMAA PLAYS URHEILU-

SUOMI
Ke 11.4. klo 19 

GÖSTA IN MEMORIAM 
-KONSERTTISALIKIERTUE 

Pe 13.4. klo 19 
SUOMEN AA 70 VUOTTA 

TUKIKONSERTTI
La 14.4. ja Su 15.4.  

AA:N JA AL-ANONIN 
KEVÄTPÄIVÄT
Ke 18.4. klo 19 

SHAOLIN KUNG-FU MUNKIT 
KIERTUE 2018

To 19.4. klo 19.30 
SCOTT BRADLEE’S 

POSTMODERN JUKEBOX
La 21.4. ja Su 22.4. 
FITNESS CLASSIC

To 26.4. klo 19 
SIKS’ OON MÄ SURUINEN 
– SUOMALAISEN TANGON 

TARINA
Pe 27.4. klo 19

TAAS SAA USKALTAA
La 28.4. klo 18 

CAGE 43
Pe 4.5. klo 19 

MICHAEL WINSLOW
La 5.5. klo 14 ja 20 

HELSINKI GAME MUSIC 
FESTIVAL 

Su 6.5.
SHOW OF THE YEAR

Ma 7.5. ja Ti 8.5. klo 19.30 
JOHN CLEESE – LAST TIME 

TO SEE ME BEFORE I DIE
La 12.5. 

POPCULT DAY
Ti 15.5. - To 17.5. 
PÄIHDEPÄIVÄT

Pe 18.5. - To 24.5. klo 19.30 
LES BALLETS TROCKADERO 

DE MONTE CARLO
La 26.5. 

BILJARDIN SM FINAALIT
Su 27.5. 

DANCE TEAM 
INTERNATIONAL 
KEVÄTNÄYTÖS 

Ke 13.6. klo 19.30 
DAN AND PHIL 2018 

WORLD TOUR – 
INTERACTIVE INTROVERTS

La 7.7. klo 10 
AICON

Ke 22.8. To 23.8. klo 19 ja 
La 25.8. klo 14 

HELSINGIN KOOMINEN 
OOPPERA & 

CAPELLA CRACOVIENSIS: 
HALKA

Pe 19.10. klo 19 
THE SIMON & GARFUNKEL 

STORY
La 10.11. klo 18

JIMMY CARR – THE BEST 
OF, ULTIMATE, GOLD, 

GREATEST HITS

TILAA TARJOILUT 
ENNAKKOON 

AMMATTITAITOISTA  
CATERING-PALVELUA

Kokouspakettimme uudis-
tuivat ja nyt voit valita pa-
kettiin haluamasi Hyvä olo, 
Funky tai Stadi -teeman. 

Kulttuuritalon helposti 
muunneltavat tilat ja jous-
tavat sekä asiakaslähtöiset 
palvelut mahdollistavat mo-
nimuotoisten tapahtumien 
järjestämisen.

Talon tilat ja palvelut sovel-
tuvat käyttäjiensä tarpeiden 
mukaan juhlille, kokouksille, 
konserteille, seminaareille,
gaaloille ja erilaisille am-
mattilaistapahtumille.

Tapahtuman koko voi vaih-
della 10 hengen pienestä 
kokoontumisesta aina 2000 
hengen suurtapahtumiin.

Tutustu monipuolisiin tila-
vaihtoehtoihin ja uudistettui-
hin kokouspaketteihin 
verkkosivuillamme
www.kulttuuritalo.fi

HELSINGIN KULTTUURITALO
Sturenkatu 4
00510 HELSINKI
Puh. (09) 7740 270
info@kulttuuritalo.fi

Kulttuuritalon uusi väliaikatarjoiluvalikoima on nyt täällä! 
Tee illastasi elämys ja nauti suussa sulavista herkuista ennen 
esitystä tai väliajalla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää
Myyntipalvelu: 
Noora Luojus

p. 0447567887
noora.luojus@sunborn.fi

Kulttuuritalo Kitchenin ammattitaitoinen ja kokenut catering-
tiimi vastaa Kulttuuritalon tarjoiluista.
  
Valikoimastamme löytyy niin perinteisiä suosikkeja kuin 
yllättäviäkin makuja. Voit tilata catering-palveluitamme 
myös talon ulkopuolelle. 

Lisätiedot ja tarjoiluvaraukset:
kitchen@kulttuuritalo.fi

p. 044 756 7886 (arkisin klo 9-15).

Tutustu kokouspaketteihin www.kulttuuritalo.fi/kokoukset
Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Kulttuuritalo tarjoaa ainutlaatuiset puitteet kokouksille ja juhlille hyvien 
yhteyksien varrella Helsingin kantakaupungissa.

Tunnelmallinen miljöö, toimiva kokoustekniikka sekä helposti räätälöitävät, 
monipuoliset tilat tekevät Kultsasta ainutlaatuisen paikan kohtaamisille.

kitchen_90_5x160.pdf   1   17.8.2017   14.40

Helsingin Kulttuuritalo on monipuolinen 
tapahtumapaikka, joka kutsuu sinut 

kahville, lounaalle, kokouksiin, 
juhliin sekä tietysti myös konserttiin! 

KOKOUKSET KULTTUURITALOSSA

Uudistunut makumaailma 
vie matkalle Suomen luon-
toon modernilla twistillä, 
jossa tuoreus ja innova-
tiivisuus kohtaavat perin-
teet. Muun muassa tyrnin, 
mustaherukan ja puolukan 
voimin toteutetut herkulli-
set jälkiruuat saavat veden 
kielelle, kun taas suolaisen 
ystäville on tarjolla perin-
teisemmän karjalanpiirakan 
lisäksi esimerkiksi jokiravun 
ja savuporon hienostuneet 
maut. 

Käy nettikaupassa 
www.kulttuuritalokitchen.fi, 
valitse tapahtuma johon tu-
let ja tee tilaus viimeistään 
24 tuntia ennen tapahtuman 
alkamista. Huomioithan että 
paikkoja on rajoitetusti. 

www.facebook.com/KulttuuritaloHelsinki
www.instagram.com/kultsahelsinki
www.kulttuuritalo.fi/lounas
https://www.sunborncatering.com
http://www.kulttuuritalokitchen.fi/



