
Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali laajenee ja uudistuu Mikko Koukin johdolla  
  
”Tämän vuoden festivaalin teemana on katu. Katu sykkii elämää – kuten lapset ja nuoretkin. Katu on 
kohtaamisten paikka. Se on mahdollisuus. Arvaamaton. Yllätyksellinen. Katu on hurja paikka ja johtaa aina 
jonnekin. Kaupungilta teatterille, teatterilta kaupunkiin. Ovet ovat auki ja toivon, että liike kulkee 
molempiin suuntiin”, pohtii festivaalin taiteellinen johtaja Mikko Kouki. 
  
Lapsille sanattomia kansainvälisiä näytelmiä  
Festivaalien kansainvälinen ohjelmisto ylittää kielimuurit oivaltavalla sanattomuudella ja visuaalisuudella. 
Tarjolla on mm. maailman ainoa esitys, joka on saanut oikeuden tehdä näyttämöversion Charles Chaplinin 
rakastetusta mykkäelokuvasta Chaplinin poika (1921). Tukholmalaisen Pantomimteaternin sanattomassa 
Charlies Unge -esityksessä kerrotaan kauniissa fantasiamiljöössä köyhistä ja rikkaista lapsista maailmassa, 
joka ei olekaan mustavalkoinen. Yli 6-vuotiaille. 
Puolasta saapuva Atofri Teaterin Mr Satie – Made in Paper on saanut innoituksensa ranskalaisesta 
säveltäjästä sekä taianomaisesta paperimaailmasta. Yli 1-vuotiaille. Venäläistä klovneriaa ja fyysistä, 
sanatonta komediaa ja hurmaavaa anarkiaa nähdään Taskuteatteri MIMICin Ai-Jai-Jai –esityksessä (Yli 3-
vuotiaille). Mukana myös Kajaanin kaupunginteatteri, Teatteri Hevosenkenkä, Linnateatteri ja 
Musiikkiteatteri Kapsäkki.  
  
Rajuja aiheita ja siistejä workshopeja nuorille 
”Rakkaus, perseestä. Kyllä ihminen yksinkin toimeen tulee.” – Suuren näyttämön päävieras on Ruutana – 
suuri katutanssiteos nuorista aikuisista vaikeissa elämäntilanteissa. Mukana on videota, ronskia huumoria ja 
Oulun nimekkäät katutanssijat Niko Haikala, Mia Jaatinen, Julian Owusu ja Paula Puumalainen. 
Yhteistuotannossa teatterin kanssa ovat mukana Pohjois-Suomen Katutanssi ry:n, Tanssikeskus Citydancen 
sekä JoJo – Oulun Tanssin Keskus.  
  
Turun kaupunginteatterin ja Myrsky-hankkeen LVR - Kuinka selvitä laitoksesta on tänä vuonna ehdolla 
Thalia gaalan lasten ja nuorten teatteriteko –palkinnon saajaksi. Esitys tuo avoimesti esiin nuorten 
tekijöiden omat kokemukset ammattiteatterin toteuttamana. (Yli 12-vuotiaille.) TT13 & The Amazing Magic 
Theatren The Outsider herätti huomiota Tampereen teatterikesässä. Esitys pohtii terävällä huumorilla 
nykyelämää teatteriin eksyneen kummallisen hahmon mukana elämysteatterin, elokuvan, taikuuden, 
nykyajan teknologian ja klovnerian keinoin (yli 12-vuotiaille). 
  
Nuorten työpajoissa valokuvataan, auotaan esiintymislukkoja ja harjoitellaan näytelmäkohtauksien 
kirjoittamista. Teatterin takapihalla graffititaiteilijat koti- ja ulkomailta opastavat graffitien menetelmiin ja 
materiaaleihin. Suuri näyttämö muuttuu parkour-maisemaksi ja kuuluisien Solosen ja Kosolan Bass 
Campuksen Rap- ja DJ-työpajoissa harjoitellaan riimien kirjoitusta ja räppäämistä sekä biisien miksaamista. 
Teatteritekniikan velhot näyttävät mitä suuresta näyttämöstä lähtee upeassa ääni- ja valotekniikan 
showssa. 
  
Superbiittii ja bileet takapihalla  
Festivaalin päätöskonsertin Superbiittii-musiikkikattauksessa big band –soundiin yhdistyy tyylikäs 
nykyräppi: Oulu All Star Big Band featuring Olli-PA, Rikihatka, Maailman Matti ja The Leano (UK). Avoin ja 
ilmainen nuorisotapahtuma Bileet teatterin takana tuo suositulle kohtaamispaikalle mm. katutanssia, dj-
musaa, TJH87 liven, graffitiperformanssin, räpin Suomen mestarit Solonen & Kosolan, Kulttuuritalo 
Valveen tuunauspisteen ja grillibileet, joissa tarjolla makkaraa ja maissia (yli 13-vuotiaille).  
  
Eikä tässä kaikki! Esittely jatkuu festivaalin verkkosivuilla teatteri.ouka.fi/festival mm. teatterin aulojen 
lapsia leikittävistä satuhahmoista, kiiminkiläisen alikulkutunnelin uudesta kohtalosta, ympäri Oulua 
esitettävistä kaupunkilaistarinoista, AVIn koulutuksesta ammattikasvattajille, nuorison makuun sopivasta 
suuresta kuvataidenäyttelystä, eri elämäntapojen elävästä kirjastosta ja Siivouspäivä-
kaupunkikirppiksestä sekä kansalaisjärjestöjen Mahdollisuuksien torista teatterilla ja pihamaalla.  



  
Valtakunnallinen lipunmyynti on käynnissä Myyntipalvelun toimipisteissä kautta maan. 
  
 
http://teatteri.ouka.fi/festival/fi/etusivu 
Lisätietoja festivaalin taiteellinen johtaja Mikko Kouki p. 044 703 7014, mikko.kouki@ouka.fi  ja 
tapahtumatuottaja Sari Tanner, puh. 044 703 7113, sari.tanner@ouka.fi  
  
 


