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26. KANSAINVÄLINEN LASTEN TEATTERITAPAHTUMA 
KOUVOLASSA 16.–19.5.2013 

 
 

 
Järjestäjät  Tapahtuman  järjestävät Työväen Näyttämöiden Liitto r.y., Kouvolan kau‐

punki, Kuusankosken Teatteri ja Kouvolan teatteri. 
 
Valitut esitykset  Ohjelmistovalinnoista  vastaa  taiteellinen  johtaja, näyttelijä Arimo Haltso‐

nen. Kotimaisista ehdokkaista tapahtumaan on valittu kahdeksan ammat‐
titeatteriryhmää sekä kolme harrastajateatteria.  Kaikkiaan festivaali käsit‐
tää noin 40 eri tapahtumaa.  

 
Kansainvälisyys  Kansainväliset vieraat  tulevat  tänä vuonna Tanskasta  ja Kanadasta. Tanska‐

laisena ammattilaisvieraana saapuu Madame Bach esityksellään Wind. Kana‐
dalainen  komedian monitaituri  Rob  Torres  viihdyttää  yleisöä  Funeeestuff  ‐
esityksellään ulkonäyttämöllä. Kyseessä on vuosia maailmaa kiertäneen Torre‐
sin ensimmäinen esiintyminen Suomessa. 

 
Festivaalin esitykset  Vuoden 2013 festivaalilla nähdään seuraavat kotimaiset esitykset: 
  ISIS Teatteri, Helsinki: Tyttö nimeltä Tsunamika 

Keinu‐hanke, Jyväskylä: Keinu‐musikaali 
Kouvolan Teatteri: Tuhkimo – Tuhkaa ja höyheniä 
Lahden kaupunginteatteri: Likasika 
Nukketeatterikeskus Poiju, Helsinki: Nenäliinalippu 
PerformanceSirkus, Helsinki: Ryysyliisa  
Rimpparemmi, Rovaniemi: Mä ja Niko 
Tikkurilan Teatteri, Vantaa: Prinsessa Ruusunen 
Turun Nuori Teatteri: Ronja Ryövärintytär 
Unga Teatern, Espoo: Paddington 
Vekkulikettu, Tampere: PIM‐PAM‐POM – Karhun kevätsoitto 
 
Kansainväliset esitykset: 
Rob Torres, Kanada: Funeeestuff 
Theatre Madame Bach, Tanska: Wind 
 
Off‐ohjelmistossa: 
Haminan Teatterin Taiteen perusopetuksen LaTe lasten teatteriryhmät:  
Pikkumaa, Henki Pullossa, Prinsessa lukutaidoton 
Kuusankosken Teatterin Taiteen perusopetusryhmä: Merirosvokissat 
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Seminaari & työpajat  Tapahtuman  yhteydessä perjantaina 17.5.  järjestetään  ”Sydän edellä  tai‐

teen keinoin” – seminaari,  jonka teemana ovat huostaan otettujen  lasten 
ja sijaisperheiden asiat. Seminaarin alustajana on mm. Helsingin Oikeuspo‐
liittisen tutkimuslaitoksen tutkija Virve‐Maria de Gozinsky. Seminaarin yh‐
teydessä nähdään sijaisperheissä asuvien lasten esittämä Keinu‐musikaali. 
Seminaari  järjestetään yhteistyössä Kymenlaakson kesäyliopiston kanssa.  
 
Lapsille on  tarjolla kaksi ”Kurvisen autohuolto”  ‐autonrakennustyöpajaa, 
jossa  lapsi aikuisen  avustamana  valmistaa unelmiensa menopelin  tyhjistä 
pahvilaatikoista. Festivaalin oheistoiminnassa  jatkaa Kuusankoskitalon ylä‐
aulassa  sijaitseva  lastenlava,  lasten oma estradi. Perinteisesti  suurta  suo‐
siota nauttivat maksuttomat maskeeraus‐ ja puvustustyöpajat ovat muka‐
na tänäkin vuonna.  
 

Festivaalibussit  Yleisöllä on käytössä festivaalibussit, jotka tarjoavat ilmaisen kyydin tilaus‐
näytäntöihin  Kuusankoskitalolla  ja  Kouvolan  Teatterissa  nähtäviin  esityk‐
siin. Aikataulut  julkaistaan myöhemmin  festivaalin  Internet‐sivuilla. Bussi‐
kyydit tarjoaa Kymin Osakeyhtiön 100‐vuotissäätiö. 

 
Uudet Internet‐sivut  Ohjelmiston  julkaisun  yhteydessä  avataan myös  tapahtuman uudistuneet 

nettisivut  tutussa osoitteessa www.kuulas.info. Visuaalisen  ilmeen kohen‐
tamisen  lisäksi uudistuksella on  tavoiteltu  selkeyden  ja  informaation  löy‐
tämisen helpottamista asiakkaillemme. 

 
Käsiohjelma  Tapahtuman käsiohjelmaa on saatavissa mm. Kuusankoskitalolta ja Kouvo‐

lan Teatterilta tai sen voi tilata TNL:n toimistolta. Se on myös  ladattavissa 
pdf‐tiedostona festivaalin Internet‐sivuilla. 
         

Lipunmyynti  Lippujen  ennakkomyynti  alkaa  13.3.2013.  Lipunmyynti  sijaitsee  Kuusan‐
koskitalon ala‐aulassa, Kymenlaaksonkatu 1  (ma,  ti,  to, pe 11–16, ke 11–
17). Varaukset voi tehdä myös puhelimitse numerosta 040 196 2448. Vara‐
tut liput tulee lunastaa viimeistään keskiviikkona 16.5. Lippujen hinnat ovat 
6‐9 euroa  (lukuun ottamatta katuteatteri‐  ja off‐esityksiä,  jotka ovat mak‐
suttomia). 

     
 
 
Lisätiedot     TNL/ tuottaja      TNL/ toiminnanjohtaja 

    Mikko Väänänen    Eeva‐Sisko Artell 
    p. 09 2511 2170 tai 050 594 6074  p. 09 2511 2171 tai 040 707739 
  mikko.vaananen@tnl.fi    eeva‐sisko.artell@tnl.fi 

  Festivaalin taiteellinen johtaja Arimo Haltsonen p. 050 347 4756 
   
  Tiedotteet ja lehdistökuvat festivaalin internetsivuilta:  www.kuulas.info 
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