HTO Retkeily
MATKA KAJAANIIN RUNOVIIKOLLE 7.- 11.7.2022

Kajaanin Runoviikko järjestetään ensi kesänä 46. kerran. Kajaanin Runoviikko on Suomen vanhin ja laajin
runoon, lausuntaan ja pienteatteriin erikoistunut festivaali. Monen taiteenlajin esityksistä ja keskusteluista
koottu ohjelmisto on aina yllättävä, hauska ja kiinni ajassa.
Alustava matkaohjelma:
7.7. torstai
Klo 14:19

Kokoontuminen Helsingin päärautatieasemalla.
Lähtö Helsingistä junalla Kajaaniin, jonne saapuminen klo 20.32.
Kajaanin rautatieasemalta on 700 m kävelymatka Sokos hotelli Valjukseen.
Majoittuminen neljäksi yöksi.
Sokos Hotelli Valjus

Kauppakatu 20, Kajaani
Kajaanin keskustassa sijaitseva hotelli, josta on kätevä liikkua ympäri kaupunkia. Hotellissa on
ravintola, baari, saunaosasto. Huoneissa on kylpyhuone (amme tai suihku), hiustenkuvain, tv,
kahvin/teenkeitin, silitysrauta ja -lauta, wifi.
https://www.sokoshotels.fi/fi/kajaani/sokos-hotel-valjus
Iltapala hotellissa.
8.7. perjantai – 9.7. lauantai
Aamiainen päivittäin.
Kajaanin Runoviikon esityspaikkoja on ympäri Kajaania. Tarkempi, aikataulutettu ohjelma ja
hinnat julkaistaan huhtikuussa.
Kajaanin Runoviikon julkaisemaa ennakkotietoa ensi kesän ohjelmasta:
Ensi kesän Suven runoilija on Anja Erämaja. Hänen proosarunoissaan maailma rakentuu
ajatuksenpätkistä ja nopeista mielikuvista. 2000-luvun arki levittäytyy ympärille katseen
kautta, nähtynä ja visuaalisena. Identiteetti on muuttuva, arjessa liikkuva minäkuva, joka ei

sido vaan tarjoaa mahdollisuuksia. Kieli on mukavasti arkipäiväistä ja samaistuttavaa.
Vapaamittaiset runot ovat täynnä pieniä äänteellisiä oivalluksia, jotka houkuttelevat
lukemaan ääneen.
Teatteriesityksistä mainittakoon esim. Kristian Smedsin ”Karpolla on asiaa”, jossa näyttelijät
tulkitsevat suurten ikäluokkien televisiosankarin Karpon ohjelmaan nykypäivän kontekstissa.
Elina Snickerin ”Kun kissakin kuoli aloin nauraa” esitys syntyy runoilija Eeva-Liisa Mannerin ja
näytelmäkirjailija Elina Snickerin maailmojen kohtaamisesta. Tämä yhteys antaa merkityksen
elämänmittaiselle tasapainon etsimiselle – miten olla oma itsensä ja säilyttää yhteys muihin.
Helena Anttosen kirjoittama ja Anne Ballinin ohjaama ”Elämän voimakas liekki”
musiikkinäytelmä kattaa läpileikkauksen Edith Piafin elämästä ja hänen kuuluisimmista
lauluistaan. Piaf-produktio liikkuu taiteen sekä mielenterveys- ja päihdetyön rajapinnoilla
tarkoituksena osaltaan lisätä yksilön psyykkistä hyvinvointia ja elämän merkityksellisyyden
kokemusta.
10.7. sunnuntai
Aamiainen.
Puolen päivän aikaan alkaa Veikko Sinisalo -kilpailun finaali nuorille lausujille. Finaali kestää
noin kolme tuntia.
Klo 17:00

Veikko Sinisalo -kilpailun vuoden nuori lausuja voittaja julkaistaan. Julkistamistilaisuus kestää
noin tunnin.
Runoviikon lopuksi juhlistetaan Pepe Willbergin 60-vuotistaiteilijajuhlavuotta ” Niin vähän on
aikaa” konsertilla, jossa Jukka Eskolan bändi tulkitsee Heikki Otto Donnerin sävellyksiä 1960 70 -lukujen suosituimpien suomalaisten runoilijoiden teksteihin, solistina Pepe Willberg.

11.7. maanantai
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Kävely Kajaanin rautatieasemalle.
Klo 09:23
Pikajuna lähtee Kajaanista ja saapuu Helsinkiin klo 15:40

Hinta:

vähintään 20 henkilöä
529 €/jäsen/henkilö/2hh
534 €/hlö ei jäsen /2hh

15–19 henkilöä
539 €/jäsen/henkilö/2hh
544 €/hlö ei jäsen/2hh

Yhden hengen huoneen lisämaksu 175 euroa.
Hintaan sisältyy:
- junaliput Helsinki – Kajaani – Helsinki, 2 luokassa
- neljän yön hotellimajoitus Kajaanissa aamiaisella
- iltapala hotellissa 7.7.
- lippu Veikko Sinisalo -kilpailun Vuoden nuori lausuja finaaliin
- lippu Pepe Willbergin juhlakonserttiin
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- lounaat ja illalliset
- liput muihin esityksiin kuin hintaan sisältyy kohdassa mainittu, arvio 15–30 €/lippu
- kuljetukset Kajaanissa

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin
käyttöä.
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Matkan ennakkomaksu 150 € toukokuussa ja loppumaksu kesäkuussa.
Ilmoittautumiset Tuula Halmirinteelle sähköpostilla tuula.halmirinne@pp.inet.fi tai puhelimitse 040-825
6824.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy

