
Urajärven kartanomuseo Päijät-
Hämeen Asikkalassa on yksi maamme 

vanhimmista kartanomuseoista. 
Empiretyylisessä päärakennuksessa 
on Lilly ja Hugo von Heidemanin koti 

1900-luvun alusta. Kartanonpuisto on  
ainutlaatuinen retkikohde kauniin 

Urajärven rannalla.

Vuosisatojen  
eläviä tarinoita

Urajärven kulttuuripuistossa Kartano-
teatteri esittää heinäkuussa 2016 
kesäteatteria. Hugo&Lilly-kahvila 

monipuolisine palveluineen on avoinna 
koko kesäkauden. Kartanomuseoon 

järjestetään opastuskierroksia. 
Kulttuuripuistossa on mökkimajoitusta 

sekä 200-vuotias tilausrantasauna.

Kartano- 
museo avoinna  
kesä-, heinä- ja  
elokuun 2016.
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Heinäkuussa 2016 saa kantaesi-
tyksensä Urajärven Kartanoteatterin 
trilogian toinen osa ”Kartanonherra 
ja Kilpineito”. Näytelmä vie katsojat 
1900-luvun alkuun, kartanon viimeisten 
omistajien Hugo ja Lilly von Heidemanin  
maailmaan. 

Näytelmä kertoo kesäisestä lauantai-
päivästä kartanolla vuonna 1905, kun 
Lilly järjestää suuret puutarhajuhlat. 
Kutsuttuina vieraina on ajan näkyvimpiä 
taiteilijoita, mm. taidemaalari Eero Jär-
nefelt ja oopperalaulaja Hjalmar Frey. 

sortovuosien ajan suurten yhteis-
kunnallisten uudistusten henki tuntuu 
myös syrjäisessä asikkalalaisessa 
maaseutukartanossa. Mm. torppari-
asia, naisten oikeudet ja sääty-yhteis-
kunnan mullistukset nousevat esiin 
von Heidemanien kesäidyllissä.

Kartanonherra ja kilpineito

EsityksEt

La 2.7.  klo 17 Ensi-ilta
su 3.7.  klo 13 ja klo 17

to 7.7.  klo 17
La 9.7.  klo 13 ja klo 17
su 10.7.  klo 17

to 14.7.  klo 17
La 16.7.  klo 17
su 17.7. klo 13 ja klo 17

to 21.7.  klo 17
La 23.7.  klo 13 ja klo 17

Lipunmyynti  
www.kartanoteatteri.fi

RyhmävaRauksEt  
puh. 040 4617464 tai  
urajarvenns@gmail.com

mEnu/paLvELut
»  A-oikeuksin varustettu kahvila
»  Lounas vähintään juhannuksesta   
 elokuun alkuun
»  tilausrantasauna, kertalämmitteinen  
 upea 200 v. vanha sauna
»  Majoitusmökki vuokrattavissa,   
”retkeilyhengessä”  
 4 huonetta/ 8 vuodetta + tupa
»  Urajärven Kartanoteatterin  
 väliaikatarjoilut 
»  Kesäterassi
»  Myös kokous- ja yksityistilaisuudet  
 n. 60 asiakaspaikkaa

avoinna
Kesäkaudella 1.6.–31.8.  
ti-su klo 11–18
touko- ja syyskuussa  
La-su 11–16
ryhmille sopimuksen mukaan  
muulloinkin.

yhtEystiEdot
Puh. 044 977 4487
Marko Latvanen, yrittäjä  
Puh. 0400 777 717
kahvila@phnet.fi

Kartanon Kahvila  
Hugo & Lilly



yhtEystiEdot
Urajärven kartano ja kulttuuripuisto
Kartanontie
17150 Urajärvi

tiEdustELut ja RyhmävaRauksEt 
Puh. 044 239 9759
urajarvenkartano@phnet.fi

sijainti  
140 km Helsingistä,  
valtatie 4 n. 30 km Lahdesta  
Heinolan suuntaan,
vierumäen risteyksestä 8 km  
vääksyyn päin (tie nro 313)

Asikkala tarjoaa kesänähtävää 
Urajärven kainalossa. Vanhan Vääksyn 
kohteet sijaitsevat muutaman kilo-
metrin päässä. Kanava on kesäinen 
tutustumiskohde tapahtumineen ja 
monipuolisine palveluineen.

von Heidemanien perhe 
päivälevolla kartanon 
puutarhassa 1900- 
luvun alussa. KUvA: 
MUsEovirAsto.

Kartanon palvelusväki heinäntekoaterialla kesällä 
1905. Kartanoteatterin kesän 2016 kantaesitys 
sijoittuu samaan ajankohtaan.  
KUvA: MUsEovirAsto.


