
  YKI TEATTERI 

Lämmittely 

 

Käytko ̈ teatterissa? Oletko ka ̈ynyt kotimaassasi? 

Kuka on suosikkinäyttelijäsi? 

Millaisesta teatterista pidät? 

    

Elokuva, teatteri 

Elokuvaohjaaja, teatteriohjaaja 

Näyttelijä 

Musiikki 

klassinen musiikki, kansanmusiikki 

kevyt musiikki, iskelmämusiikki,  pop-musiikki, rock, heavy-rock, jazz, rap, … 

Laulaja, muusikko (orkesteri) säveltäjä, kapellimestari, sanoittaja 

Tanssitaide 

baletti, kansantanssi, moderni tanssi  

Tanssija, koreografi 
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Dialogit 

 

Teatterilippu 

Olet ostanut liput teatteriin. Et voi mennä esitykseen, soita teatteriin ja yritä vaihtaa 

esityspäivä.  

 

NAINEN:  ***  

SINÄ:  (Esittele itsesi ja kerro asiasi) (25 sek.)  

NAINEN:  ***  

SINÄ:  (Vastaa)  (25 sek.) 

NAINEN:  ***  

SINÄ:  (Vastaa)  (25 sek.) 

NAINEN:  ***  

SINÄ:  (Olet eri mieltä, kerro miksi.) (25 sek.) 

NAINEN:  ***  

SINÄ:  (Vastaa)  (25 sek.) 

NAINEN:  ***  

SINÄ:  (Lopeta puhelu) (10 sek.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  YKI TEATTERI 

MALLI 

 

Teatterilippu 

Olet ostanut liput teatteriin. Et voi mennä esitykseen, soita teatteriin ja yritä vaihtaa 

esityspäivä.  

 

NAINEN:  Kaupunginteatteri, Sari Pöyhiä.  

SINÄ:  Mari Könönen tässä hei. Mä olen ostanut liput ens lauantain iltanäytökseen, 

mutta se  

aika ei sovikaan mulle. 

NAINEN:  Ai liput? Kuinka monta lippua sulla on? 

SINÄ:  Mulla on kaks lippua. 

NAINEN:  Okei. Mihin näytökseen sä haluaisit vaihtaa? 

SINÄ:  Sunnuntai tai seuraava lauantai sopis mulle. 

NAINEN:  Niihin ei taida voida vaihtaa, arkipäivisin olisi enemmän tilaa. 

SINÄ:  Mutta mä en pääse arkipäivisin, mä olen kaikki arki-illat töissä. Eikö sieltä 

löytyisi mitään  

muuta vaihtoehtoa? 

NAINEN:  Voit kyllä saada lipun hinnasta 50% takaisin ja perua kokonaan. 

SINÄ:  Ai jaa. Ei kai siinä muu auta. Lähetättekö rahan mun tilille vai miten se   

hoidetaan. 

NAINEN:  Joo. Voit lähettää meille sinun tilinumeron sähköpostitse, niin hoidamme maksun 

ja  

peruutuksen sen jälkeen. 

SINÄ:  Kiitos, hei. 
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Tilannetehtävät  

 

1. Olet teatterissa ja vieruskaverisi naksuttelee popcorneja äänekkäästi.  

2. Haluat varata liput teatteriin. 

3. Haluat vaihtaa liput. 

4. Haluat peruuttaa varauksen ja kysyt, saatko rahat takaisin. 

5. Haluat varata jotakin syötävää teatterissa. 

6. Viet sinun takin naulakkoon ja haluat tietää, mitä se maksaa. 

 

Kertominen 

 

A. Paras näytelmä, jonka olen koskaan nähnyt. 

B. Teatteri on parasta viihdettä. 

C. Teatteriliput ovat liian kalliita. 

D. Teatterista voi / ei voi oppia suomen kieltä. 

 

  


