
 

JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO 

 
TEATTERIMATKA HÄMEENLINNAAN 8.12.22 
 

KAKSI KUNINGATARTA 
 

 
Kuva Hämeenlinnan teatteri 

 
Kaksi kuningatarta on vahvojen naisten hurja tragedia. Vanheneva Neitsytkuningatar ottaa rajusti yhteen 
serkkunsa tyttären kanssa. Elisabeth on valtiolle itsensä uhrannut ”Kympin tyttö” kun taas aistillinen Maria 

on ehtinyt huolella nauttia hovielämästä ja miesten seurasta. Kuningattarien liepeillä pyörii hoviväen kaarti. 
Jokainen byrokraatti haluaa naisista jotakin. Lopputulos on raadollinen tositarina vallasta 1500-luvulta. 

Maailman valloittaminen ja taistelu vallasta on kipeän totta myös meidän ajassamme. 

 
Friedrich Schillerin näytelmä, joka kertoo Englannin kuningatar Elisabethin ja Skotlannin kuningatar Maria 

Stuartin verisestä valtataistelusta tunnetaan myös nimellä Maria Stuart. Schillerin kuvaama valtapeli menee 
politiikan ja johtamisen ytimeen: Vain yhdellä voi olla absoluuttinen valta. Kilpailijasta voi päästä eroon vain 

tuhoamalla hänet. Mutta häviääkö pelko vallan menetyksestä pyövelin kirveen iskuun? 

 
Rooleissa  

Ritva Oksanen, Liisa Peltonen, Iikka Forss, Miika Laakso, Sinikka Salminen, Janne Raudaskoski 
 

Matkaohjelma: torstai 8.12.2022 
 

Klo 08.30 lähtö Kaupungin teatterin edestä 

Klo 08.45 lähtö Harjukatu tilausajolaituri 
Tauko matkalla. 

Klo 11.45 - 12.00 saapuminen Aulangolle. 
Klo 12.00 runsas noutopöytälounas Scandic hotelli Aulangossa 

Klo 13.15 siirtyminen Hämeenlinnan teatteriin. 

Klo 14.00 näytös Kaksi kuningatarta. Kesto 2 h 20 min. 
Klo 16.45 lähdemme paluumatkalle Jyväskylään. 

Klo 18.00 kahvi ja sämpylä Padasjoen ABC:llä.  
N. klo 20.45 saapuminen Jyväskylään. 

 

Matkan hinta 115 euroa/hlö 
 

Hinta edellyttää 30-39 lähtijää. 
 

Hintaan sisältyy: 
• Bussikuljetus Pohjolan Matkan bussilla ohjelman mukaan 

• Buffetlounas Scandic hotelli Aulangolla (päivän keitto, salaatti ja delibuffet, kolme lämmintä pääruokaa, 



pieni makea) 

• Teatterilippu Hämeenlinnan Kaupungin teatteriin 8.12. klo 14.00 näytös Kaksi Kuningatarta 
• Väliaikatarjoilu kahvi ja juustokakku (kirsikka & valkosuklaa) 

• Kahvi ja sämpylä Padasjoki ABC 
 

Aikataulu sitoumuksetta. Pyydämme huomioimaan, että paikkoja on rajoitetusti.  

 
Ilmoittautumiset ja maksut 16.11.2022 mennessä Ikääntyvien yliopiston verkkosivuilla. 

HUOM! tämä uusi käytäntö syksystä alkaen. 
 

Lisätiedot Marja Lehtinen, 050-3390132 tai lehtinen.male@gmail.com 

 
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoon. 

 
Koska kyseessä on matkapaketti, peruutuksen sattuessa, peruutuskulut määräytyvät peruutushetkellä 

olevien todellisten peruutuskulujen mukaan.  
 

Suosittelemme matkavakuutusta, jossa on riittävä peruutusturva.  

 
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen, matkavakuutukseen ja erityisehtoihimme löytyy internet-

sivuiltamme www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot. 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. 

Noudatamme matkoillamme viranomaismääräyksiä ja THL:n ohjeistuksia. 
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