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TIEDOTE, julkaisuvapaa heti 
 

Tervetuloa Seinäjoen Harrastajateatterikesään! 
 

Seinäjoen Harrastajateatterikesä järjestetään Seinäjoen kaupunginteatterissa 22.-24.8.2014. Harrastajateatterikesä on 
lunastanut paikkansa yhtenä teatterintekijöiden ja -kokijoiden kohtaamispaikkana. Vuosi vuodelta esitysten taso on 
yhä korkeampi ja sitä kautta myös ryhmien esivalinta katselmukseen vaikeampaa.  
- Valituksi tuleminen on jo puoli voittoa, sanoo tapahtuman tuottaja Joonas Autio. 
Katselmukseen valitaan vuosittain 8-10 ryhmää ympäri Suomen. Valitut ryhmät saavat palautteen esityksestään 
ammattitaitoiselta raadilta. Raati jakaa myös tapahtuman päätöstilaisuudessa kannustusrahaa haluamalleen ryhmälle 
tai ryhmille. Tervetuloa kesän tärkeimpään harrastajateatteritapahtumaan!  

 
 

Harrastajateatterikesän ohjelmiston valitsi näyttelijä Elsa Saisio 
 
Esivalitsijan rooli tapahtumassa on suuri. Katselmukseen haetaan esityksestä tehdyllä videotaltioinnilla ja esivalitsija 
katsoo jokaisen esityksen. Tänä vuonna Seinäjoen Harrastajateatterikesän ohjelmiston valitsi näyttelijä Elsa Saisio.  
 
Seinäjoen Harrastajateatterikesän esitysten katsominen ja valitseminen on ollut minulle äärimmäisen kiinnostava ja 
monipolvinen matka. Olen saanut tarkentaa itselleni, minkälainen teatteri on minusta merkityksellistä ja kiinnostavaa, 
olen joutunut monien tiukkojen valintojen eteen ja saanut kokea hienoja ja koskettavia teatterielämyksiä, vaikka 
katsoinkin kaikki esitykset tallenteina kotonani. Esityksiä valitessani painavimmiksi kriteereiksi nousi niiden 
teatterillisuus ja tekijöidensä omakohtaisuus. Kolmanneksi keskeiseksi kriteeriksi nostin vielä esiintyjien yleisen 
energiatason, ilon ja irrottelemisen, kertoo Saisio.     
 
Valitsemani  esitykset  ovat  rytmittäneet  kohtauksiaan  kiinnostavasti.  On  osattu  vaihtaa  laajakuvasta  lähikuvaan,  
leikattu  hulvattomasta  energiasta  intiimiin  tunnelmaan,  rakennettu  samanaikaisia,  päällekkäisiä  kuvia  eri  
todellisuuksista,  kuten  nykyhetkestä  ja  muistosta,  tai  näytetty  henkilö  yhtäaikaisesti  realistisessa  tilanteessa  ja  
sitten  leikaten  kertomassa  yleisölle  hänen  todellisia  ajatuksiaan  tilanteen  ohi.  Esimerkiksi  tällaisia  useita  
päällekkäisiä  kuvia  on  vaikeampi  käyttää  elokuvissa,  ja  on  hienoa,  kun  tekijät  ymmärtävät  juuri  teatterin  
lukemattomat  mahdollisuudet  kertoa  tarinaa  keinoilla,  joihin  muut  taidemuodot  eivät  taivu, kuvailee Saisio 
tulevaa ohjelmistoa.   
 
 

Valitut ryhmät 2014: 
 
MIKKELI: Mikkelin Poikateatteri, Keholla millä hyvänsä 
HELSINKI: Teatteri Julkimo, Miehentie 
SALO: Salon Teatteri, Kaaos 
HELSINKI: Ilves-Teatteri, Mummun mustat silmät 
KIURUVESI: Teatteri Hulluviima, Tarpeettoman ihmisen päiväkirja 
JÄRVENPÄÄ: Järvenpään teatteri, Viettelyksen vaunu 
KOKKOLA: Ykspihlajan Työväen Näyttämö, Päällystakki 
JYVÄSKYLÄ: Jyväskylän Huoneteatteri, Taivaalliset tyttäret 

 
 

Seinäjoen Harrastajateatterikesän jatkot  
 

Bar Palaverissa la 23.8.2014 klo 22 alkaen. Tule rentoutumaan teatteriesitysten välissä musiikin ja improvisaation 
pariin. 
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Jatkoilla esiintyvät: 
 
Street Madness 
Trubaduuri-duo Street Madness soittaa vanhoja ja uusia pop-, rock- ja punk-hittejä.  
 
Mikkelin Poikateatterin improryhmä 
Mikkelin Poikateatterin improryhmä esittää musiikkipitoista improvisaatioteatteria. Nuorta energiaa luvassa. 
 
Pelko 13 
Pelko 13 on uusi, pääkaupunkiseudulla toimiva improryhmä, jonka esitykset höystetään loistavalla pianosäestyksellä.  
 
Bar Palaveri Koulukatu 22, Seinäjoki. 
Vapaa pääsy.  

 

 
Näyttämöloikkaa 
- lasten teatterileikki 3-6-vuotiaille pe 22.8. klo 10:30 ja 13 Seinäjoen Nuorisokeskuksessa.  
Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK Venla Korja tutustuttaa lapsia teatterin maailmaan. Teatterileikissä tutustutaan leikkien eri 

ilmaisun muotoihin ja päästään irrottelemaan turvallisessa ympäristössä. 

Teatterileikin tuottaa Suomen Nuorisoseurat ry. Ilmoittautumiset pasi.saarinen@nuorisoseurat.fi 

 


