
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

TI 18.04. TAIKAHUILU-OOPPERA                           
SUOMEN KANSALLISOOPPERASSA 

 

HämeBusin kanssa pääset kokemaan valloittavan villin version klassikko-oopperasta. 
Supersuositusta oopperasta on tehty vuosien varrella monta versiota, mutta tällä kertaa 

Berliinin Komische Operin tuotannossa Taikahuilu etenee mielikuvituksellisesti 
mykkäelokuvan kultakauden hengessä. 

”Animaatiota ja eläviä laulajia yhdistävä huikean hauska toteutus on saanut ylistävät arviot 
kaikkialla. Laulajien ja elokuvan tarkasti ajoitettu yhteistoiminta tuo näyttämölle Taikahuilun 

loputtoman rikkaan fantasiamaailman. 

Tuttu tarina Paminaa etsivästä Taminosta, Papagenaa haikailevasta Papagenosta sekä valon ja 
pimeyden kamppailusta ovat entisellään, samoin Mozartin iki-ihana musiikki. Ja nyt Taikahuilun 

tarina etenee vielä entistä tiiviimmin, sillä puheosuuksien paikalla on elävää animaatiota ja 
tekstiä.” 

Oopperaa suositellaan yli 7-vuotiaille. 

Näytökseen ja esittäjiin voit tutustua vielä tarkemmin täällä: https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-
liput/taikahuilu/  

MATKAN HINTA: 129€ /hlö                                                      
sis. kuljetukset sekä pääsylipun 

 
Matkan aikataulu:  
 

Klo 15:45 Rengon Teboil     Klo n. 18:15 perillä Oopperatalolla 

Klo 16:10 Parolan R-kioski     Klo 19:00 alkaa näytös 

Klo 16:25 Wetterhoff, Hml     Kesto n. 2h 45min.  

Klo 16:45 Turengin linja-autoasema   Paluulähtö n. 15 min. esityksen  

Klo 17:00 Tervakosken ramppi    päättymisen jälkeen     

Klo 17:15 Riihimäen Matkakeskus     
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MATKAEHDOT 

 
Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse 

toimistoomme  044-9886896 tai sähköpostitse 
valmismatkat@hamebus.fi  

Matkan voit myös varata ja maksaa matkakaupastamme: 
https://liikuttajat.fi/hamebus  

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.02.2023, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova.  

Matkalle mukaanpääsyä voi tiedustella myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Matka 
maksetaan, kun toimistostamme on tullut vahvistus toteutumiselle. Maksutapoina käy lasku 

sähköpostitse ja kirjepostilla, maksut matkakaupassa sekä joissakin tilanteissa myös käteinen.                                              
Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä kertoa mahdolliset ruoka-aineallergiat / muut tarvittavat 

lisätiedot / varaukset. 

Matka toteutuu, mikäli on vähintään 25 lähtijää. Pidätämme oikeuden matkan aikataulu ohjelma- 
muutoksiin. 

Meiltä voit myös kätevästi varata mieleisesi paikan bussista hintaan 3€/paikka. 

Teemme matkustamisesta turvallisempaa; meillä on autoissa ilmanpuhdistimet, jotka vähentävät ilmassa 
leijuvia bakteereja, automme ovat puhtaita, tarjoamme käsidesiä ja suosittelemme käyttämään 

kasvomaskia matkan aikana sisätiloissa. 

HämeBus Valmismatkat on luotettava bussimatkatoimisto. HämeBus Oy on merkitty 
matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin. 

Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

HämeBus 
ValmisMatkat 

www.hamebus.fi 
puh. 044-9886896 

valmismatkat@hamebus.fi 
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