
Annantalossa
22.–28.3.2015



Annantalossa 22.3. – 28.3.2015 
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Hurraa! Perhepäivä 
su 22.3. klo 11-14.30

klo 11 & klo 13  
Loiske Ensemble: BabySauna  (kantaesitys) 
0-1-vuotiaille vanhemman kanssa,  
30 min, maksuton
Pihinää, puhinaa, veden lorinaa. Hurraa!-festivaa-
lilla kantaesityksensä saava BabySauna johdattelee 
katsojat saunakulttuurin äärelle. 
HUOM. pakolliset paikkavaraukset: 
annantalo.teatterikasvatus@hel.fi
konsepti, koreografia ja esitys Riikka Siirala 
konsepti ja ohjaus Antti Larmola

klo 11-12 & klo 13-14 Peflettipaja, 
tekstiililuokka 
Vähän isommille lapsille vanhempineen.
Ohjaajana Pia Nieminen

klo 11.45 & klo 12.30 Teatteriryhmä Särmä: 
Saunaimproja 
Ryhmä improvisoi aulassa ja kahvilassa. 
Puvustuksesta vastaa tekstiilitaideryhmä Pieni 
kangastus. 

klo 13.30 & klo 14 Tanssiryhmä Zucchero 
Tanssia saunatunnelmissa. Esiintymisen jälkeen 
ryhmä vie saunalämpöisen tervehdyksen 
Malmitalon Hurraa!-avajaisiin.

Cirque des Puces:

Maïva
ti 24.3. klo 18, yli 5-vuotiaille, 45 min, liput 5 €
Runollinen tarina yksinäisestä tytöstä, joka joutuu 
kohtaamaan pelkonsa. Musiikkia, tanssia, akroba-
tiaa, jongleerausta ja klovneriaa yhdistävä sana-
ton näytelmä koskettaa, naurattaa ja saattaa hie-
man pelottaakin. 
esiintyjät Amandine Doat, Jacintha Damström ja Tomas Takolander

Mariel 
– kertomus tytöstä, joka ymmärsi 

veden kieltä
to 26.3. klo 18, yli 3-vuotiaille, 40 min,  
liput 5 €
Lapsille suunnattu nykytanssiteos käsittelee luon-
non ja ihmisen suhdetta sekä erilaisuuden sietä-
mistä. Tarina kerrotaan liikkeen, fantasian ja musii-
kin keinoin. Teos on vuoden ITU 2014. 
koreografia Heidi Masalin 
tanssi Jonna Eiskonen, Tanja Illukka ja Virva Talonen

Hurra!  
Familjedag lö 28.3

Kallo Collective

Caterpillars  
– toukkien elämää

la 28.3. klo 13 & klo 15, sanaton esitys,  
yli 4-vuotiaille, 40 min, liput 5 €
Nykysirkusryhmän esityksessä kaksi jättimäistä per-
hosentoukkaa kokevat muodonmuutoksen. Sanat-
toman komiikan keinoin etenevä tarina esittelee 
taianomaisen maailman tuulessa keinuvine kuk-
kaniittyineen ja pörisevine mehiläisineen.
esityksen suunnittelu Jenni Kallo & Thom Monckton 
esiintyjät Jenni Kallo ja Sampo Kurppa / Jenny McArthur

Drömmarnas hus 
– sinnesfest för alla barn

lö 28.3 kl. 12-16, fritt inträde
En stor tillgänglig fest för alla barn. Arrangörer är 
ett tjugotal organisationer, som erbjuder konst- och 
pysselverkstäder, teater- och dansföreställningar, 
upplevelser och mycket mer. Drömmarnas hus är 
en mötesplats för alla barn oberoende av funk-
tionsnedsättning.  HELA PROGRAMMET PÅ NÄTET:  
WWW.LUCKAN.FI. 

Näkökulmia 
teatteriin 

– teemapäivä aikuisille
to 26.3. klo 10.30-16.30  

klo 10.30-12   
Lapsille sallittu-kielletty, maksuton 
Studio Anna
Teatteri-ilmaisun ohjaajan Helmi Heinosen ohjaama 
työpaja opiskelijoille ja teatterilaisille. (Helmi Hei-
nonen on tehnyt aiheesta opinnäytetyön). Ennak-
koilmoittautumiset: katariina.metsalampi@hel.fi

klo 13  
Lapsiraati, vapaa pääsy,  
Lasten kirjakahvila Haitula
Hurraa!-festivaalin 4-7-vuotiaat lapsiraatilaiset anta-
vat esiintyjäryhmille palautetta Hurraa!:n esityk-
sistä. 

klo 14.30  
Hyvää? teatteria? lapsille? ja nuorille?  
vapaa pääsy, Lasten kirjakahvila Haitula
Keskustelu lasten- ja nuortenteatterin sisällöstä 
ja muodosta sekä yleisön kohtaamisesta. Puheen-
vuoroja käyttävät mm. ohjaaja Marjaana Castren, 
joka on kymmenisen vuotta vetänyt lastenteatteri-
kursseja Metropoliassa sekä näyttelijä Irina Pulkka, 
jolla on monivuotinen kokemus lastenteatterin 
tekemisestä. Lisäksi huomioita aamun työpajasta 
ja lapsiraadin mielipiteistä, minkä jälkeen sana on 
vapaa!  

Teemapäivä on suunnattu teatterialalla toimiville, 
alan opiskelijoille, lasten ja nuorten kanssa työsken-
televille ohjaajille sekä Hurraa!-festivaalin esiin-
tyjille. Osallistujat pääsevät halutessaan maksutta 
saman illan Mariel-esitykseen klo 18 Annantalossa, 
johon pakolliset ennakkoilmoittautumiset: kata-
riina.metsalampi@hel.fi.



Lippuvaraukset 
Helsingin kulttuurikeskuksen varausnumero 09 
310 12000 (pvm) ma-pe klo 12-18 tai Lippupalvelu

Lipunmyynti
Helsingin kulttuurikeskuksen talojen lipunmyyn-
tipisteet (Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, 
Stoa, Vuotalo) tai Lippupalvelun myyntipisteet. 
Lippuja saa myös tuntia ennen esityksiä ovelta.

HURRAA!-FESTIVAALI tarjoaa teatteria, tanssia ja sir-
kusta lapsille ja nuorille pääkaupunkiseudun kult-
tuuritaloissa 22.-29.3.2015. Ohjelmistoon on valittu 

10 uutta esitystä ympäri Suomen  ja näytöksiä on 
yhteensä 75. Festivaalilla nähdään kaksi kan-
taesitystä: Loiske Ensemblen Babysauna vau-
voille sekä nuorille suunnattu Arja Tiili & Co:n 
tanssiesitys Break the fight! 
Suomen Uniman järjestämä Nukketeatterin 
näyteikkuna 2015 (Nukketeatteri.Nyt.) on esillä 
Hurraan yhteydessä Stoassa 27.-29.3.2015.

Hurraa! järjestetään vuonna 
2015 seitsemättä kertaa. Fes-

tivaali näkyy myös katukuvassa 
runsaalla oheisohjelmallaan. Ohjel-

masta ja toteutuksesta vastaavat Hel-
singin kulttuurikeskus ja Espoon, Van-

taan ja Kauniaisten kulttuuripalvelut sekä 
Suomen Unima ry. 

 
KOKO OHJELMISTO: WWW.HURRAA.ORG
LISÄTIEDOT: TUOTTAJA ANNA ROSENDAHL  
HURRAA.FESTIVAALI@HEL.FI

Annankatu 30, Helsinki   annantalo.fi


