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Tuomas Timosen Meganin tarina Pohjoismaiseen näytelmäjunaan 
 
  

Tuomas Timosen näytelmä MEGANIN TARINA on valittu Suomen edustajaksi 

Nordic Drama Train –tapahtumiin. Nordic Drama Train on sarja englanninkielisiä 

lukuteatteritapahtumia, joista ensimmäinen järjestetään Reykjavikissa 

teatterifestivaalilla elokuussa 2012. Suomen valintaraati luonnehtii Meganin tarinaa: 

 

“Tuomas Timosen suorasukaisen toteavasti ja selittelemättä etenevä näytelmä 

Meganin tarina nostaa esiin valitettavan ilmiön, joka on tänä päivänä kaikkialla 

ympärillämme. Aitojen ystävyyssuhteiden puuttuessa virtuaaliset 'identiteetit' voivat 

muuttua liian tärkeiksi, ja toisille viihteeksi tai leikiksi muodostunut nettikiusaaminen 

saattaa jopa tuhota uhrin sekä hänen läheistensä koko elämän. Timonen kertoo kurjan 

pilan vääjäämättömät seuraukset suoraan ja karusti. Lukija järkyttyy ja Meganin 

surullinen tarina jää vaivaamaan mieltä vielä pitkäksi aikaa.” 

 

Valintaraati nosti esiin Meganin tarinan luettuaan kaikki vuosina 2010-2011 

kantaesitetyt kotimaiset näytelmät. Raadissa työskentelivät dramaturgi Minna Leino, 

suomentaja Jukka-Pekka Pajunen ja kirjailija, kääntäjä Anna Simberg. 

 

 

Nordic Drama Train 

 

Nordic Drama Train –tapahtumia järjestetään 2012-2013 kaikissa Pohjoismaissa ja 

niihin valmistetaan englanninkieliset lukudraamaesitykset viidestä eri maasta valitusta 

näytelmästä. Esitysten katselmukset sijoitetaan kansainvälisten teatterifestivaalien 

yhteyteen. Tapaamisiin kutsutaan näytelmäkirjailijoiden lisäksi dramaturgeja, 

festivaalikuraattoreita ja teatterinjohtajia. 

 

Nordic Drama Train jatkaa Pohjoismaisen näytelmäkirjailijapalkinnon perintöä. 

Tapahtumasarja on uusi konsepti. jonka avulla pohjoismaiselle uudelle 

näytelmäkirjallisuudelle haetaan kansainvälistä näkyvyyttä. Pohjoismaisen 

teatteriunionin (NTU) näytelmäkirjailijapalkinto jaettiin toistaiseksi viimeistä kertaa 

vuonna 2010, jolloin sen sai Heini Junkkaala näytelmällään Kymmenen tikkua 

laudalla. 

 

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on NTU:n jäsenenä mukana Nordic Drama Trainin 

järjestelyissä. Muiden Pohjoismaiden edustajat näytelmäjunaan ovat tiedossa kevään 

aikana. 

 

 

Tuomas Timonen 

 

Tuomas Timonen (s. 1975) on dramaturgi, ohjaaja ja runoilija, jonka kokoelma Oodi 



rakkaudelle sai Yleisradion Tanssiva karhu –palkinnon vuonna 2007. Meganin 

tarinalle myönnettiin Suomen Näytelmäkirjailijaliiton jakama vuoden parhaan 

näytelmätekstin Lea-palkinto 2011. 

 

Meganin tarina on Suomessa esitetty Kokkolan kaupunginteatterissa (ohj. Sini 

Pesonen), Lahden Nuorisoteatterissa (ohj. Susanna Tiitinen) sekä Jyväskylän 

Huoneteatterissa (ohj. Mirka Seppänen). 

  

Esitystaiteen Seura teki Timosen tekstiin perustuvan, musiikkia ja runoa yhdistävän 

monologin Ode to Love (2010). Esitys palkittiin kansainvälisillä 

monologifestivaaleilla Saksassa ja Liettuassa. Tuomas Timosen kirjoittamia muita 

näytelmiä ovat Minun poikani tarina, Elämänmäki ja Suklaa, suklaa. 

 

 

Tiedustelut: 

TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna.helavuori(at)tinfo.fi, (09) 2511 2121 


