
 
 
 
 

 

 
Kangasala-talon syksy tarjoaa runsaasti viihdyttävää teatteriohjelmistoa, ja Kangasalla nähdään 
syksyn mittaan useita suosikkinäyttelijöitä kuten Jukka Rasila, Erkki Saarela ja Eija Vilpas. 
Suosituissa viihdekonserteissa on mistä valita, ja tänä vuonna kuullaan myös joulukonsertteja. 
Klassisissa konserteissa syksyn huippuihin kuuluu jousikvartetti Meta4. 
 
Viihdyttäviä teatteriesityksiä suosikkikoomikoiden tähdittäminä 
 
Linnateatterin vierailuesitys Otto vai pano tuo Kangasalle suosikkikoomikot Jukka Rasilan ja Kalle 
Lambergin marraskuussa. Katalonialaisen Jordi Galceranin näytelmässä eksyy realistisesta 
lähtötilanteesta kafkamaiseen mustaan huumoriin.  
 
Näyttelijä Erkki Saarela puolestaan viihdyttää Tarttuvia tarinoita -komediassa, jossa mellastavat 
tautimaailman julkkikset syfiliksestä koleraan. 
 
Parivaljakko Eija Vilpas ja Hannele Lauri nähdään Kangasalan syksyssä, mutta tällä kertaa erikseen. Yötön 
yö -komediassa Eija Vilpas eläytyy juhannuksen viettoon. Hannele Lauri tähdittää Pusi, pusi -
musiikkikomedian kolmiodraamaa. 
 
Viihdekonserteissa svengiä ja joulutunnelmaa 
 
Suosittuja viihdekonsertteja on luvassa lisää. Odotettu Tänään täällä laulavat Hietaset -konsertti kuullaan 
syyskauden alussa elokuussa. Konsertissa esiintyy koko Hietasten musiikkiperhe tenori Pentti Hietasen 
johdolla. 
 
Night and Day -draamakonsertissa laulaja Elina Vettenranta ja klarinetisti Antti Sarpila esittävät HT 
Combon solisteina melankolista bluesia, balladeja ja iloista swingiä syyskuun puolivälissä. Ikäihmisten 
suosikki Seminola-orkesteri tuo Kangasalan marraskuuhun iskusävelmiä 1920–50-luvuilta.  

 
Tänä vuonna kuullaan myös toivottuja joulukonsertteja. Musiikkilegendat Eino Grön ja Iiro Rantala 
konsertoivat yhdessä Veera Railion ja Ihmisäänet -kuoron kanssa. Konsertissa kuullaan kaikki rakkaimmat 
joululaulut. 
 
Klassista ja jazzia tuttuun monipuoliseen tyyliin – sekä rock’n’rollia Silvennoisen kanssa 
 
Kangasalan oma Heikki Silvennoinen esiintyy marraskuussa Kangasala-talossa yhdessä Pave Maijasen 
kanssa. Harvinaisella keikalla on luvassa rautainen annos muusikoiden omia kappaleita ja 1960−70-lukujen 
rock’n’rollia sekä bluesia. 
 
Anssi Tikanmäen orkesteri tuo Kangasalle Maisemakuvia Suomesta -levyn 35-vuotisjuhlakonsertin. Tutut 
Maisemakuvia Suomesta -kappaleet avaavat salin syyskauden elokuussa. Irlantilaisen musiikin yhtye Eala 
lupaa järjestää Kangasalla rennon ja vauhdikkaan irlantilaisen illan täynnä musiikkia ja tanssia. 
 
Klassisessa ohjelmistossa kuullaan Meta4-jousikvartettia, joka kuuluu maan tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin 
jousikokoonpanoihin. Pianisti Jani Aarrevaaran ja viulisti Jani Lehtosen Beethoven-konserttien sarja jatkuu 
syksyllä kahdella konsertilla. 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
Lisää Kangasala-salin syksyn ohjelmistoa julkaistaan loppukevään ja alkusyksyn aikana.  
 
Syksyn tapahtumien lipunmyynti alkaa tiistaina 19.4. klo 11. Liput myynnissä Lippu.fi:n verkkokaupasta ja 
palvelupisteistä ympäri Suomen sekä Kangasala-talolta. 
 
Kangasala-talon lipunmyynti: info (at) kangasala-talo.fi, 040 773 0148 
 
Yli 10 hengen ryhmien liput varattavissa heti: myyntipalvelu (at) kangasala-talo.fi, 050 300 1391  

 
Mediakuvia kansiossa:  
https://www.dropbox.com/sh/stqx4mfzdnw7nah/AACGvZkvVqoc6fYpV3yoJfI1a?dl=0 
Kuvaajan nimi on mainittava julkaistaessa, mikäli se on mainittu tiedoston nimessä. 
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:  
 
Timo Kotilainen, toimitusjohtaja  
Kangasala-talo Oy  
040 631 6400, timo.kotilainen (at) kangasala-talo.fi  
 
Riikka Herrala, tiedottaja, ryhmämyynti 
Kangasala-talo Oy  
050 300 1391, riikka.herrala (at) kangasala-talo.fi  

 
www.kangasala-talo.fi 
www.facebook.com/kangasalatalo 
www.twitter.com/Kangasalatalo 
 
Kangasala-talo on maan uusin kulttuurikeskus, joka sijaitsee Kangasalan keskustassa 15 minuutin ajomatkan 
päässä Tampereen keskustasta. Kangasala-talon avajaisia vietettiin helmikuussa 2015. Kulttuurikeskuksessa 
on 290-paikkainen konserttisali, Kimmo Pyykkö -taidemuseo, galleria, kunnanvaltuuston kokoussali sekä 
kunnanhallituksen kokoustila. Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komosen suunnittelemalle rakennukselle 
myönnettiin Vuoden betonirakenne 2015 -palkinto ja Betonijulkisivu 2015 -arkkitehtuuripalkinto. Kangasala-
talo oli ehdolla vuoden 2015 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi. Kangasala-talon ohjelmiston 
kuuluvat tällä hetkellä klassinen ja kevyt musiikki, kuvataide, teatteri, elokuva ja tanssi. Tapahtumia tehdään 
myös lapsille ja nuorille. 

https://www.dropbox.com/sh/stqx4mfzdnw7nah/AACGvZkvVqoc6fYpV3yoJfI1a?dl=0
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