
ESIINTYJÄHAKU 

’Oikea Terveyskeskus’ etsii kahta ammattiesiintyjää upottavaan 
(’immersiiviseen’) teatteriesitykseen  

Teoksen kuvaus: 

Maailman ensimmäinen todistetusti terveysvaikutteinen esitys saa ensi-iltansa 
Helsingissä elokuussa 2016 

Tässä terveyskeskuksessa lääkärit lumoutuvat maailman kauneudesta ja potilaat 
heräävät kuolleista. Taiteilijat ja tutkijat ovat luoneet sinulle henkilökohtaisen retken, 
joka antaa mahdollisuuden parantua ja parantaa. Esitys kertoo myös mitkä 
mahdollisuudet sinulla on selviytyä tästä elämästä. 

Teoksen katsojamäärä on rajoitettu. Teoksessa ei ole perinteistä katsomoa, vaan 
esitys tapahtuu kävellen, harhaillen, nousten pieniä mäkiä ja leväten katsojan omien 
valintojen mukaan. Esitys tapahtuu salaisessa paikassa Helsingissä, jonne saat tarkat 
ohjeet lipunoston yhteydessä. Esityksen lähtöpaikka sijaitsee keskustassa.  

Teoksen työryhmä: Sami Henrik Haapala, Emilia Kokko, Olli Kontulainen, Kaisa 
Kemikoski, Ann Ojala ja Tassos Stevens. Ohjausvastuu teoksessa on Haapalalla ja 
Stevensillä, mutta työskentely tapahtuu pääasiassa devisingin kautta. 

Teoksen harjoitukset ovat osittain englanniksi. Esityksen pääkieli on suomi, mutta 
siinä saatetaan käyttää myös englantia. 

Toivomukset hakijalta: 

- Ammattikoulutus esittävien taiteiden alueelta. Koulutuksen ei tarvitse välttämättä 
olla korkeatason koulutus, mutta se on hakijalle eduksi. 

- Kokemus osallistamisesta esiintyjänä tai esiintyjänä upottavan teatterin teoksissa  

- Englanninkielen taito 

Kerro lyhyessä viestissäsi mikä on kokemuksesi liittyen erityisesti osallistavaan 
näyttelijäntyöhön, tanssijantyöhön tai muuhun vastaavaan esiintymiseen (esim. 
esitystaide), tai mikäli sinulla on kokemusta upottavista esityksistä.  

Voit myös kertoa muusta kokemuksestasi liittyen teoksen sisältöön, josta löydät lisää 
tietoa osoitteista 

https://www.facebook.com/oikeaterveyskeskus/ 

(teoksen page) 

sekä  

https://www.facebook.com/events/881297735315527/ 

(teoksen event) 

 

 



Työnkuva: 

Esiintyminen osallistavassa ja upottavassa esityksessä ’Oikea Terveyskeskus’. Esitys 
tapahtuu julkisessa tilassa. Työnkuva vastaa B-roolia. Työ sisältää myös teoksen 
muuta valmistelua, josta sovitaan erikseen valittujen esiintyjien kanssa. 

Harjoitus- ja esitysaikataulu: 

Harjoitukset: 

Ma 25. – ke 27. 7. klo 16 – 22, pe 29. 7. klo 16 – 22, la 30. 7. klo 10 – 16, la 6. 8. klo 
10 – 16, ma 8. 8. klo 16 – 22, ti 9. 8. klo 10 – 16, ke 10. 8. klo 16 – 22 ja to 11. 8. klo 
16 – 22. 

Esitykset: 

Pe 12. 8. klo 17, la 13. 8. klo 17, su 14. 8. klo 14, pe 19. 8. klo 17, la 20. 8. klo 17 ja 
su 21. 8. klo 14  

Esitysajat merkitty esityksen alkamisajan mukaan. Työn alkamisajasta näinä päivinä 
sovitaan erikseen. Harjoitus- ja esitysaikataulun ajoista ei ole valitettavasti 
mahdollista neuvotella. 

Palkka: 

Esityskorvaus B-roolin mukaan 152, 59 € / esitys sekä harjoituspalkkio 20, 08 €/h. 

Lähetä kuvallinen lyhyt CV (sisältäen yhteystiedot) sekä lyhyt (max. yksi A4) 
saatekirje, jossa kerrot kokemuksestasi liittyen yllämainittuihin toiveisiin  
su 12. 6. mennessä osoitteeseen 

centerforeverything@gmail.com 

Teoksen tekijät ovat sitoutuneet ottamaan kaikki hakijat tasa-arvoisesti huomioon 
riippumatta iästä, ihonväristä, uskonnosta, kansallisuudesta, vammaisuudesta tai 
seksuaalisesta suuntautumisesta (tai muusta mahdollisesta, jota emme ole 
huomanneet erikseen mainita), joten rohkaisemme kaikkia kiinnostuneita hakemaan 
huomioiden kuitenkin hakuilmoituksessa ilmoitetut toivomukset. 

 

 

 

 


