


Tunnista tuntiin / Hour to Hour

Ma • Mon 1.8.
19.00–20.30
Emilia Romagna Teatro & 
Compagnie Pippo Delbono
La Menzogna
Sorin Sirkus, Ahlmanintie 63

19.00–21.50
Projektori-ryhmä
Finnhits
Pakkahuone

19.00–22.30
Ryhmäteatteri
eduskunta
Tampere-talo, Pieni sali

20.00–22.00
Tutkivan teatterityön  
keskus
Bruce WiLLis saves  
the WorLd
Teatterimonttu

ti • tue 2.8.
14.00–16.50
Projektori-ryhmä
Finnhits
Pakkahuone

19.00–20.30
Emilia Romagna Teatro & 
Compagnie Pippo Delbono
La Menzogna
Sorin Sirkus, Ahlmanintie 63

19.00–20.30
The Umbilical Brothers
don’t expLain
TTT Suuri näyttämö

19.00–21.15
Hämeenlinnan Teatteri
iLiMari Jauhiaasen...
Etäesitys Hämeenlinnan  
Teatterissa
Huom! Bussikuljetus klo 
17.00 Vanhan kirkon edestä.

19.00–21.30
Jyväskylän kt
Yötarinoita
TT Frenckell

19.45–22.50
Tampereen Teatteri
neW karLeBY
TT Päänäyttämö

20.00–21.15
Teatro en el Blanco
Diciembre
Komediateatteri

20.00–22.00
Tutkivan teatterityön  
keskus
Bruce WiLLis saves  
the WorLd
Teatterimonttu

ke • Wed 3.8.
13.30–16.00
Jyväskylän kt
Yötarinoita
TT Frenckell

14.00–15.30
Emilia Romagna Teatro & 
Compagnie Pippo Delbono
La Menzogna
Sorin Sirkus, Ahlmanintie 63

14.00–16.15
Hämeenlinnan Teatteri
iLiMari Jauhiaasen...
Etäesitys Hämeenlinnan  
Teatterissa
Huom! Bussikuljetus klo 
12.00 Vanhan kirkon edestä.

14.30–15.45
Teatro en el Blanco
Diciembre
Komediateatteri

17.00–18.30
The Umbilical Brothers
don’t expLain
TTT Suuri näyttämö

19.00–21.00
Teatteri Avoimet Ovet
irti Minusta
TTT Kellariteatteri

19.15–20.55
Norrdans etc.
svansJön
Tampere-talo, Studio

19.30–21.10
KSR & Turun Kt
rikos Ja rangaistus
Teatteri Siperia,  
Sorinkatu 16

20.00–22.00
Tutkivan teatterityön  
keskus
Bruce WiLLis saves  
the WorLd
Teatterimonttu

to • thu 4.8.
12.00–14.00
Takomo & Nirvana
paratiisi
Hällä-näyttämö

13.00–14.40
Norrdans  etc.
svansJön
Tampere-talo, Studio

14.30–16.30
Teatteri Avoimet Ovet
irti Minusta
TTT Kellariteatteri

15.30–17.10
KSR & Turun Kt
rikos Ja rangaistus
Teatteri Siperia,  
Sorinkatu 16

18.00–19.15
Ahaa Teatteri
toinen vaseMMaLta
Ahaa Teatteri

19.00–21.00
Abbey Theatre
B For BaBY
TT Frenckell

pe • Fri 5.8.
12.30–14.30
Takomo & Nirvana
paratiisi
Hällä-näyttämö

14.00–15.15
Ahaa Teatteri
toinen vaseMMaLta
Ahaa Teatteri

16.00–18.00
Abbey Theatre
B For BaBY
TT Frenckell

19.00–20.40
Dejvické divadlo 
Muž Bez MinuLosti
TT Päänäyttämö

19.00–21.00
Jan Lauwers &  
Needcompany 
the deer house
TTT Suuri näyttämö

19.00–21.00
Kokkolan  
Kaupunginteatteri
Jeppe niiLonpoika
TTT Kellariteatteri

19.00–21.40
Théâtre National  
de Bretagne
noLi Me tangere
Sorin Sirkus, Ahlmanintie 63

19.30–21.00
Dramaten
MorMors  
svarta ögon
Komediateatteri

20.00–21.20
Tutkivan teatterityön  
keskus
HilDa
Teatterimonttu

La • sat 6.8.
14.00–16.00
Jan Lauwers &  
Needcompany 
the deer house
TTT Suuri näyttämö

14.00–22.30
Angels in America  
-työryhmä
angeLs in aMerica
Pakkahuone

14.15–15.45
Dramaten
MorMors  
svarta ögon
Komediateatteri

16.30–18.10
Dejvické divadlo 
Muž Bez MinuLosti
TT Päänäyttämö

16.30–18.30
Kokkolan  
Kaupunginteatteri
Jeppe niiLonpoika
TTT Kellariteatteri

19.00–21.40
Théâtre National  
de Bretagne
noLi Me tangere
Sorin Sirkus, Ahlmanintie 63

20.00–21.20
Tutkivan teatterityön  
keskus
HilDa
Teatterimonttu

20.00–22.00
Ryhmäteatteri
s.o.s.
TTT Vanha päänäyttämö

su • sun 7.8.
12.00–20.30 
Angels in America  
-työryhmä
angeLs in aMerica
Pakkahuone

13.00–15.40
Théâtre National  
de Bretagne
noLi Me tangere
Sorin Sirkus, Ahlmanintie 63

13.00–15.50
TTT
LäMMinveriset
TTT Suuri näyttämö

14.00–15.20
Tutkivan teatterityön  
keskus
HilDa
Teatterimonttu

20.00–22.00
Ryhmäteatteri
s.o.s.
TTT Vanha päänäyttämö

Kiitämme / We would like to thank: 
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Teatterikesä vuonna 2011

Meitä oli tänä vuonna poikkeuksellisesti vain kaksi Teatterikesän 
ohjelmistosta vastaavaa taiteellisen johtoryhmän jäsentä, ja siksi 
päätimme tehdä selkeän linjanvedon jo otantaan: rajasimme 

katsottavat esitykset pääosin kotimaisiin kantaesityksiin, kiinnostavien 
nuorten ohjaajien töihin sekä lähtökohdiltaan erityisiin esityksiin (Angels  
in America tai Finnhits). Etsimme nähtäväksi ensisijaisesti modernia suo-
malaista teatteria ja sen vuoksi ohjelmistoon mahtui tällä kertaa vain 
muutama ulkomainen näytelmä tai klassikkoteksti. 

Mukana ovat itseoikeutetusti kahden kotimaisen maailmallakin mai-
netta niittäneiden trilogioiden päätösosat (New Karleby ja Lämminveriset). 
Tänä vuonna tehtiin hienoja esityksiä vaikeista henkilökohtaisista aiheista 
(Yötarinoita ja Irti minusta). Dokumentaarinen lähestymistapa on nyt osa 
uutta teatteria. Ryhmäteatterin Eduskunta-esityksen nähtyään suomalaista 
teatteria tuskin voi moittia yhteiskunnallisen kantaaottavuuden puutteesta. 

Esityksissä nähdään nuorta näyttelijäsukupolvea (Paratiisi) ja uuden-
laista estetiikkaa, sisällöstä tinkimättä. Pidämmekin tämänvuotista 
kattausta kurkistusikkunana suomalaisen teatterin tulevaisuudennäky-
miin: teatterikoulutus on astunut suuren harppauksen eteenpäin, ja uuden 
vahvan sukupolven ansiosta kotimainen näyttämötaide on positiivisen 
muutoksen tuulissa!

Ulkomaisten vieraiden osalta linjaus oli samantyyppinen kuin koti-
maistenkin: on vaiettua aihetta (B for Baby), trilogian päätösosaa (The  
Deer House), dokumenttiteatteria (Mormors svarta ögon) ja nuorta teat-
terisukupolvea (Diciembre, Muž  bez minulosti). Ja kun kerran olemme 
molemmat tämänvuotiset taiteelliset johtajat näyttelijätaustaisia, halu-
simme mukaan ripauksen myös puhdasta näyttelijäntyöllistä tekniikkaa 
(Umbilical Brothers)!

Upeiden esitysten lisäksi festivaali on paljon muuta: tuotamme  
mm. yhteistyössä TINFON – Teatterin Tiedotuskeskuksen kanssa  
suomalaisen näytelmä- ja esitysviennin showcasen viedäksemme  
hienoa kotimaista teatteria rajojemme ulkopuolelle.

Tervetuloa nauttimaan Teatterikesästä!

Anna-Elina Lyytikäinen & Auvo Vihro
Taiteellinen johtoryhmä / Artistic Team

Hanna Rosendahl
Toiminnanjohtaja / Executive Director

Tampere Theatre Festival in 2011

This year, instead of the usual three, the Tampere Theatre Festival Artistic 
Team consists only of the two of us. Hence, we decided to draw a firm 
line already on the enjoyable but strenuous selection process: we limited 

the performances to mainly Finnish premiers, the work of interesting young 
Finnish directors, as well as performances that were intrinsically extraordinary, 
such as Angels in America and Finnhits. Principally, our quest was to find modern 
Finnish theatre and this was why this year there was room only for a handful of 
international plays and classic texts.

The self-evidently entitled choices are the concluding parts of two trilogies, 
New Karleby and Warmblooded, which have also received international kudos.  
This year, sensitive, personal topics; usually unspoken of, inspired great 
productions like Night Stories and Off of Me. Moreover, the documentary  
approach has become part of the most current theatre. After seeing the 
Ryhmäteatteri´s Parliament, we can hardly accuse Finnish theatre of lacking  
in social discourse and critique.

Performances such as Paradise feature a new actor generation and novel 
esthetics; yet, by no means on the expense of substance. Indeed, we consider this 
year’s offerings a spyhole to the new horizons of Finnish theatre: Drama education 
has taken a giant leap forward, and due to the new and strong generation, the 
Finnish performing arts are given a boost up by the winds of positive change.

The guidelines of choosing international visitors were similar to the ones 
applied to Finnish performances: there are the unspoken topics, as in B for Baby; 
the concluding part of a trilogy – Deer House; documentary theatre like Grandma’s 
Pitch Black Eyes; the new generation of theatre makers such as December and The 
Man Without a Past.

It happens to be that both of us in the Artistic Team have an acting background; 
ergo, we wanted to spice up the programme with a sprinkling of pure acting work 
technique: The Umbilical Brothers!

In addition to the magnificent performances, we produce for instance a Finnish 
Showcase in cooperation with TINFO (Theatre Info Finland) with the firm purpose 
and desire to exhibit fine Finnish theatre outside our national borders.

You are warmly welcome!
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The Deer House
Kauristalo
Käsikirjoitus ja ohjaus / Written and Directed by  
Jan Lauwers & Needcompany

Todellisuus tunkeutuu joskus julmana jopa kier-
tävän teatteriryhmän elämään. Needcompanyn 
tanssijan veli sai surmansa sotareportterina 

Kosovossa.
Tämän kuolinviestin hetkeen ryhmä palaa esityksen 

avaavassa omakuvassaan. Sana muuttuu lihaksi: sotaa 
ja väkivaltaa aletaan tutkailla näyttämön keinoin ja pää-
dytään huikealle matkalle Kauristaloon, ajan ja paikan 
ulkopuolelle.

Needcompanyn monikielinen ja -taitoinen ryhmä 
kuljettaa tarinaansa kirkkaasti ja lempeästi myyttisiin 
ulottuvuuksiin. Laulu ja liike, sana ja teko yhdistyvät 
puhuttelevaksi ja visuaalisesti vaikuttavaksi kokonai-
suudeksi.

Ympäri maailmaa ylistetty ja palkittu Jan Lauwers 
ryhmineen on nykyteatterin uranuurtaja, jonka tinki-
mättömästä luovuudesta on syntynyt ainutlaatuinen, 
ehdottomasti nähtävä esitys.M
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The Deer House
Kauristalo
Käsikirjoitus ja ohjaus / Written and Directed by  
Jan Lauwers & Needcompany

There are times when the reality invades even 
the life of a touring theater company. The war 
journalist brother of a Needcompany dancer  

was killed in Kosovo.
The performance begins with the company’s self 

portrait of the moment of receiving the death message. 
Word becomes flesh: war and violence are explored 
through the medium of theatre, and guided by the 
company we embark on a dizzying journey beyond  
time and place; to The Deer House.

Needcompany’s multi-language, multi-talented 
group carries their story radiantly and gently to mythical 
dimensions. Song and motion, word and deed blend into 
an evocative and visually impressive entity.

The world-widely acclaimed and numerously awarded  
Jan Lauwers with his ensemble is a trailblazer of contem-
porary theater. His uncompromising creativity has given 
birth to a unique, must-see performance.  

ttt suuri näyttämö (2 h) 
pe / Fri 5.8. 19.00 
La / sat 6.8. 14.00 
Liput / tickets 38/36 € 
 
esityskieli englanti ja ranska, tekstitys  
suomeksi / performed in english and French, 
subtitles in Finnish
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Muž bez minulosti
Mies vailla menneisyyttä 
The Man Without a Past

Sovitus ja ohjaus /  
Adapted and Directed by Miroslav Krobot

6



Dejvické divadlo, 15-vuotisen historiansa 
aikana neljä kertaa Vuoden teatteriksi valittu 
prahalainen teatteri, on tarttunut eksoottiseen 

tarinaan pohjoisesta, Suomesta. Aki Kaurismäen  
dialogin myötä ryhmä on joutunut uusien haasteiden 
äärelle opetellessaan ilmaisun niukkuutta ja eleettö-
myyttä. Myyttistä kaurismäkeläistä suomalaisuutta 
ei kuitenkaan etsitä otsa rypyssä, ja pelkistynyt näyt-
telijäntyö pysäyttää myös katsojan kuuntelemaan ja 
kuulemaan.

Tarina muistinsa ja menneisyytensä menettä-
neestä, mutta yhteisyyden löytävästä miehestä on 
loppujen lopuksi yleisinhimillinen. Tšekissä siitä 
todistaa esityksen valinta teatterialan ammattilaisten 
keskuudessa vuoden 2010 merkittävimmäksi teatteri-
esitykseksi – ylivoimaisella äänivyöryllä. 

Miroslav Krobot, a director and a film actor, 
has seized onto an exotic story from far 
north: he has directed Finland’s most lauded 

film maker Aki Kaurismäki’s The Man Without a Past 
for Dejvické divadlo’s stage in Prague. The ensemble 
has faced new challenges as they had to learn the 
scarce and austere stage expression. However, the 
mythical kaurismäkian Finnishness is not sought out 
in desperation, and the bare acting work quiets down 
the spectator as well to listen – and to hear.

The story about a man who has lost his memory 
and his past but found communality instead is, 
after all, universally humane. In Czech, this is 
amply manifested: the theatre professionals chose 
it nearly unanimously as the most significant stage 
performance of 2010. 
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tampereen teatteri, päänäyttämö 
(1 h 40 min) 
pe / Fri 5.8. 19.00 
La / sat 6.8. 16.30 
Liput / tickets 38/36 € 
 
esityskieli tšekki, tekstitys 
suomeksi / performed in czech, 
subtitles in Finnish
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Absurdi jouluaatto vuonna 2014 Chilessä, San-
tiagossa, jota Perun armeija piirittää. Chilen, 
Perun ja Bolivian vuosisatainen taistelu maa-

alueista on leimahtanut uuteen liekkiin.
Nuori sotilas on päässyt kotiin vuorokauden 

lomalle. Hän joutuu sisartensa riidan keskipisteeseen. 
Toinen sisarista on pasifisti ja tahtoo tarjota veljelle  
turvapaikan, jos tämä karkaa armeijasta. Toista, 
isänmaallista sisarta ajatuskin moisesta petoksesta 
inhottaa.

Tästä asetelmasta Guillermo Calderón ja hänen 
näyttelijänsä rakentavat hengästyttävän, ankaran ja 
riemukkaan ryöpytyksen, joka riepottelee rasismia, 
nationalismia ja pasifismia armottomasti ja notkeasti, 
mustaakaan huumoria kaihtamatta.

An absurd Christmas Eve 2014 in Chile, 
Santiago; besieged by the Peru armed forces. 
The centuries-long war on territories has  

once again flamed up.
A young soldier has come home for a 24-hour 

leave. He finds himself the epicenter of his two sisters’ 
furious fight. One of the sisters is a dedicated pacifist 
and offers refuge to her brother in case he wants to 
desert the army; the other – zealously patriotic –  
finds even a hint of such a notion revolting.

This is the setting of which Guillermo Calderón 
and his actors create a breathtaking, harsh and 
enrapturing surrealistic commotion. Racism, 
nationalism and pacifism are whacked about 
mercilessly with mordant wit – not pussyfooting 
around pitch-black humor, either.

Diciembre Joulukuu / December 
Käsikirjoitus ja ohjaus / Written and Directed by Guillermo Calderón Va
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komediateatteri (1 h 15 min) 
ti / tue 2.8. 20.00 
ke / Wed 3.8. 14.30 
Liput / tickets 36/34 € 
 
esityskieli espanja, tekstitys 
suomeksi / performed in spanish, 
subtitles in Finnish
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Don t́ Explain 
Älä selitä
David Collins &  
Shane Dundas

the uM
BiLicaL Brothers (austraLia)

Maailmankuulut koomikot  
The Umbilical Brothers  
vetoavat esityksensä nimeen 

ja kieltäytyvät selittämästä sitä.
No, ei sitten selitetä.
Taiturillinen naurumyrsky monen 

ikäisille.

The world-famous comedy duo 
The Umbilical Brothers appeal 
to the title of their performance 

and refuse to explain it.
Alright. No explanations.
A masterfully elicited storm of 

laughter (guaranteed) for all ages.

ttt suuri näyttämö  
(1 h 30 min) 

ti / tue 2.8. 19.00 
ke / Wed 3.8. 17.00 

Liput / tickets 32/28 € 
 

esityskieli englanti /  
performed in english  

 
Yhteistuotanto 

tampereen työväen 
teatterin kanssa/ 

produced in  
co-operation  

with ttt-theatre
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Mormors  
svarta ögon
Mummun mustat silmät 
Grandmaś Pitch Black Eyes
Tanja Lorentzon;  
Henkilöohjaus / Associate Direction by Lotta Telje

Toisen polven ruotsinsuomalainen, Dramatenin 
näyttelijä Tanja Lorentzon tuo oman sukunsa 
historian näyttämölle henkilökohtaisena ja huu-

moria pilkahtelevana monologina.
Hän astuu mummunsa kumisaappaisiin käymään 

läpi isovanhempien talvisodan aikaista kirjeenvaih-
toa, siirtyy työn perässä Ruotsiin muuttaneen äitinsä 
kenkiin pohtimaan, miten perhe päätti vaihtaa koti-
kielekseen ruotsin, ja pompahtaa lenkkareissa pieneksi 
Tanjaksi, jonka sisällä on suomen kielen kokoinen 
aukko. Suvun tarinasta kasvaa kokonaisen yhteiskun-
nallisen murroksen kuvaus.

Niin kriitikkojen kuin yleisönkin kiittämä esitys on 
kirkas ja energinen.

The second-generation Swedish-speaking Finn, 
Theatre Dramaten’s actor Tanja Lorentzon 
brings to stage the history of her own family as an 

intimate monologue spiced up with twinkles of humor.
Lorentzon pulls on her Grandma’s rubber boots 

to go through her grandparents’ correspondence in 
Finland during the Winter War (1939–1940). Next, she 
moves to Sweden to find work in her mother’s shoes and 
reflects on how and why her family decided to change 
their home language into Swedish. Finally she jumps 
into the tennis shoes of the little Tanja, who has a big 
hole inside her – the size of the Finnish language. The 
family history grows into a chronicle of an era of radical 
change in the society. 

Tanja Lorentzon throws herself intensely into the 
lives of her characters in the manifold and energetic 
performance much praised by both critics and audiences. 

komediateatteri (1 h 30 min) 
pe / Fri 5.8. 19.30 
La / sat 6.8. 14.15 
Liput / tickets 30/28 € 
 
esityskieli ruotsi, tekstitys 
suomeksi / performed in swedish, 
subtitles in Finnish
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Joutsenlampi / Swan Lake
Kansansadun pohjalta / Script on the Basis of a Folk Tale by Marina Steinmo;  
Koreografia ja ohjaus / Choreographed and Directed by Kajsa Giertz

Tanssi, teatteri ja kamariorkesteri ovat ryhty-
neet yhteistyöhön Norlannissa, ja tuloksena on 
eheä, lumoava esitys niin kouluikäisille lapsille, 

nuorille kuin aikuisillekin.
Joutsenlampi-baletista tuttu satu valkoisesta ja 

mustasta joutsenesta, prinssistä ja velhosta kerrotaan 
taustalla olevaa kansansatua myötäillen. Nuoruus ja 
kasvu joutuu kohtaamaan petoksen, vallan, rakkau-
den ja toivon – ja vastuun hyväksymisen.

Anders Ortmanin musiikki kasvaa kauniisti 
Tšaikovskin teemoista kohti nykypäivää ja on dynaa-
minen osa näyttämön tapahtumia. Näyttelijöiden ja 
tanssijoiden saumaton yhteistyö kertoo tarinan, joka 
on kaukana mustavalkoisista vastakkainasetteluista.

Prinssiksi kasvun murheet eivät kuulu vain pojille, 
ja taian pauloihin joutunut joutsen voi olla meistä 
jokainen.

Dance, theatre and a chamber orchestra got 
together and started a cooperative project in 
Norrland, Sweden. They created an organic, 

enchanting performance for everyone’s enjoyment: 
children, youth and adults.

The familiar story of a black and a white swan,  
a prince and a sorcerer is faithful to the old folk tale. 
Youth and growth come face-to-face with betrayal, 
power, love and hope – and acceptance to taking 
responsibility.

Anders Ortman’s music grows beautifully from 
Tchaikovsky’s themes towards today’s world as an 
integral part of the events on stage. The seamless 
cooperation of the actors and dancers tells a tale far 
away from black-and-white juxtapositions.

The grievances of growing into a real prince are 
not exclusively for boys only, and each of us can be  
a swan bound by a spell cast on us.

tampere-talo, studio (1 h 40 min, 
väliaika / intermission) 
ke / Wed 3.8. 19.15 
to / thu 4.8. 13.00 
Liput / tickets 32/20 € 
 
esityskieli ruotsi, tekstitys 
suomeksi / performed in swedish, 
subtitles in Finnish 
 
esitystä ei suositella alle koulu-
ikäisille / not recommended for 
under school-age 
 
esityksen musiikki kuullaan 
tallenteelta / the music of the 
performance is heard from  
a recording
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B for Baby
Carmel Winters; Ohjaus / Directed by Mikel Murfi

Rouva C haluaa vauvan, ei joulukuusta. B haluaa 
oikeat kampaajansakset ja vaimon. D haluaa 
lumisadepallon ja “hirmu paljon ihan kaameita 

kiharoita”. He kaikki haluavat oman paikkansa maail-
massa.

B ja D ovat asukkaina kehitysvammaisten hoito-
kodissa, lapsettomuudesta kärsivä rouva C hoitajana. 
He kaikki etsivät onnea, välillä mutkienkin kautta.

Carmel Wintersin Irlannissa vuoden 2010 par-
haana uutena näytelmänä palkittu B for Baby lähestyy 
vaikeita, tunnepitoisia aiheita tarkkanäköisesti mutta 
hellästi. “Esitys särkee sydämesi ja eheyttää sen  
sitten uudestaan.” (Evening Herald) 

Abbey Theatren näyttelijöiden roolityö on säteile-
vää, koskettavaa ja tyylipuhdasta.

Mrs C wants a baby – not a Christmas tree.  
B wants a pair of real hairdressers’ scissors 
and a wife. D wants a snow globe and ‘a big 

head of dirty auld curls’. All of them want their own 
place in the world. 

B and D live in a residential home for developmen-
tally disabled people. The caretaker, Mrs C, is painfully 
trying to cope with her childlessness. All three are on 
their own special journey seeking happiness – albeit 
every now and then meandering just a wee bit from 
their paths.

 Carmel Winters’ B for Baby was awarded in Ireland 
as the best new play of 2010. It approaches complex, 
sensitive subjects with sharp insight, yet tenderly.  
“B for Baby will break your heart and then put it back 
together again.” (Evening Herald) 

The role work of Abbey Theatre’s actors is radiant 
and touching; pure and harmonious.

tampereen teatteri, Frenckell  
(2 h, väliaika / intermission) 
to / thu 4.8. 19.00 
pe / Fri 5.8. 16.00 
Liput / tickets 36/34 € 
 
esityskieli englanti /  
performed in english
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Leea & Klaus Klemola; Ohjaus / Directed by Leea Klemola

Piano Larsson palaa Grönlannista velkaantu-
neena ja utopiaansa pettyneenä, paksun paskan 
peitossa. Hän haluaa ruveta mummoksi.

Kokkola-trilogian päätösosa ei tyydy olemaan 
pelkkä päätösosa. Se ei sido juonia sen paremmin 
kuin teemojakaan sievälle rusetille, vaan jatkaa ryö-
pyttämistä: elämä ja kuolema, vapaus ja turvallisuus, 
tuttuus ja toiseus.

Ennestään tuttua on häpeämätön ja hauska dia-
logi, rohkeat ja rakastettavat roolihahmot ja ihana 
hulluus. Uutta on muun muassa hajottamolle siirto-
työläisiksi päätynyt täplähyeenoiden klaani.

”New Karleby repii kestämätöntä nykyihmiskuvaa  
riekaleiksi sellaisella vapautuneella vimmalla ja huumo-
rilla, että vastaavaa kokee harvoin.” (Maria Säkö, HS)

There is no way the last part of Klemola´s  
Kokkola Trilogy, New Karleby, settles for being 
a mere conclusion. It does not tie the plots and 

themes into a pretty bow, but continues with its burles-
que canon fire at life and death; freedom and security; 
familiarity and otherness.

The shameless and hilarious dialogue, bold and 
lovable characters and the wonderful craziness of it all 
is familiar from the previous two parts. New surprises 
come in the form of, for instance, a clan of spotted 
hyenas that end up as migrant workers in a junk yard.

”New Karleby shreds the unsustainable modern 
view of human beings into pieces with such buoyant 
fury and humor that the spectator hardly ever gets to 
experience.” (Maria Säkö, HS)

tampereen teatteri, päänäyttämö 
(3 h 5 min, väliaika / intermission) 
ti / tue 2.8. 19.45 
Liput / tickets 29/27 € 
 
esityskieli suomi, tekstitys 
englanniksi / performed in Finnish, 
subtitles in english
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Lämminveriset
The Warmblooded
Käsikirjoitus ja ohjaus /  
Written and Directed by Sirkku Peltola

Palkitun ja rakastetun Sirkku Peltolan trilogia 
päättyy siltojen alle. Suomen hevosesta alkaneen 
näytelmäsarjan työryhmä on hionut yhteistyö-

tään jo kuutisen vuotta.
Kotalan laajennettu ydinperhe majailee nyt teol-

lisuusalueen puolitekoiseksi jääneen sillan vähäisessä 
suojassa yhdessä romanipakolaisten ja muiden vähävä-
kisten kanssa. Lämminverisyys on tarpeen.

Vaikka yhteiskunnan pudokkaiden elämä on ankeaa, 
siihen mahtuu myös lämpöä ja valon tuiketta. Leirin 
väki ryhtyy harjoittelemaan joulukuvaelmaa lahjaksi 
armeliaille sukulaisille, joiden luokse pääsee peseyty-
mään kerran viikossa.

”Vähälän sillan alla esitetty jouluevankeliumi on 
varmaankin mahtavin kohtaus, mitä olen teatterissa 
nähnyt.” (Pertti Julkunen, Uutispäivä Demari)

The much-awarded and beloved Sirkku Peltola’s 
trilogy ends under a bridge. The series of stories 
that began with The Finnhorse has been shaped 

up by the working group already for about six years.
The Kotala nuclear family, further expanded, is now 

sharing the meager shelter provided by an abandoned, 
uncompleted bridge in an industrial area with 
Romanian refugees and other destitute folk. It is  
quite useful to be warm-blooded in there.

Even though the lives of the society’s outcasts are 
dismal, there is always room for warmth and rays of 
light. The camp dwellers begin to rehearse a Christmas 
tableau for the charitable relatives who let the people 
into their houses to wash up once a week. 

“The Christmas tableau performed under the Vähälä 
bridge must be the most spectacular theatre scene I have 
ever seen.” (Pertti Julkunen, Uutispäivä Demari)

ttt suuri näyttämö (2h 50 min, 
väliaika / intermission) 
su / sun 7.8. 13.00 
Liput / tickets 29/27 € 
 
esityskieli suomi, tekstitys 
englanniksi / performed in Finnish, 
subtitles in english

14
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Lämminveriset
The Warmblooded
Käsikirjoitus ja ohjaus /  
Written and Directed by Sirkku Peltola

Eduskunta  
– satiiri vaurauden  
uusjaosta
Parliament  
– A Satire of  
Wealth Distribution
Käsikirjoitus & taustatutkimukset /  
Written & Backround Research by  
Ruusu Haarla, Jari Hanska,  
Susanna Kuparinen, Hanna Nikkanen,  
Olga Palo & Akse Pettersson; 
Ohjaus / Directed by Susanna Kuparinen

Yhteiskunnallinen keskustelu ei ole kuollut. Se 
on siirtynyt teatteriin. Ja tuskin yksikään teat-
teriesitys on 2000-luvulla synnyttänyt yhtä 

mittavaa julkista keskustelua.
Poliittista puhetta ja sen sisältöä tutkiva Eduskunta 

on jatkoa Susanna Kuparisen Valtuusto-trilogialle. Se 
perustuu mittavaan taustatyöhön: eduskuntapuheen-
vuorojen lisäksi käytetään mm. rakennusyrittäjien, 
sijoitusrikollisuutta tutkivien poliisien ja virkamiesten 
haastatteluja.

Dokumentoivalle otteelle uskollisena se ilmoit-
taa lähteensä: kaikki, mitä seuraavassa kohtauksessa 
sanotaan, on todellisuudessa sanottua. Varauksena 
vain, ettei voi tietää, onko se myös totta.

Erinomainen politiikan seuraamisen oppitunti, 
mutta ei pelkästään sitä. Musiikki ja videokuvat, ja 
ennen kaikkea teatterillinen kommentointi, rytmittä-
vät, kärjistävät ja synnyttävät myös rankkaa, terävää 
huumoria.

Social debate has not died. It has shifted to 
theatre. 

Parliament is based on extensive 
background research: in addition to parliamentary 
speeches, it contains interviews of various kinds 
of sources, such as construction enterprisers, the 
financial crime unit of the police, civil servants and 
other officials.

Faithful to the documentary approach, Parliament 
reports its sources: every line said on stage is an 
authentic quote – however, perhaps it is worth 
mentioning that the truth of the quotes’ content  
is a different matter indeed. 

Parliament is an excellent learning experience 
on politics, but also much, much more. First and 
foremost the dramatized commenting, as well as the 
music and videos lend rhythm and flow to the stage, 
sharpen up the performance and breed gutsy, incisive 
humor.

tampere-talo, pieni sali  
(3 h 30 min, väliaika / intermission) 
Ma / Mon 1.8. 19.00 
Liput / tickets 33/31 €
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S.O.S.
Käsikirjoitus ja ohjaus /  
Written and Directed by Tiina Lymi

Kolme ihmistä tuuliajolla – vai uppoamassa kuin 
Titanicin alempien kansien väki? Eronnut, työ-
paikkansa menettänyt äiti, uudessa pihapiirissä 

yksin jäänyt poika, menneisyyteen ja omaan todellisuu-
teensa eksynyt juro leskimies. He ovat näkymättömiä 
ihmisiä, joille hyvinvointiyhteiskunta on kääntänyt sel-
känsä.

Tiina Lymin kirjoittama ja ohjaama räväkkä, 
romanttinen tragikomedia saa voimansa varman näyt-
telijäkolmikon työstä. Elina Knihtilä rakkaudennälkää 
ja äidin riittämättömyyttä potevana Paulana, Pertti  
Sveholm vaimovainajansa kanssa juttelevana Kalevina 
ja Santtu Karvonen riipaisevan yksinäisenä Pietuna 
tuovat yksilöiden hädän näkyviin koskettavasti.

Three people adrift – or sinking like the 
insignificant common crowd on the lower 
decks of Titanic? A jobless, divorced mother; 

the son lonely in the yard and the new neighborhood; 
a brooding widowed man lost in the past and his own 
private reality. They are invisible people whom the 
welfare society has turned its back on.

The turbulent, refreshing tragicomedy both 
written and directed by Tiina Lymi draws its powerful 
dynamics from the work of the confident, skillful three 
actors. Elina Knihtilä as Paula, hungry for love and 
in despair for feeling an inadequate mother; Pertti 
Sveholm as Kalevi who keeps chatting with his late wife; 
and Santtu Karvonen as the heartbreakingly lonely 
Pietu give faces to the anguish of the three individuals 
on stage with dedication and genuine emotions.

ttt vanha päänäyttämö (2 h) 
La / sat 6.8. 20.00 
su / sun 7.8. 20.00 
Liput / tickets 29/27 €
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Angels in America
Tony Kushner; Suomennos / Translation to Finnish by Aino Piirola &  
Michael Baran; Ohjaus /  Directed by Johanna Freundlich

Tony Kushnerin palkittu, televisiosarjanakin tunnettu näytelmä 
tarkkailee 2000-lukua lähimenneisyydestä, 1980-luvulta käsin; 
henkilökohtaisen elämän kulminaatiopisteissä sekoittuvat toti-

nen tosi ja fantasia.
Esitystä varten koottu työryhmä kypsytteli teosta kahden ja puo-

len vuoden ajan. Käytännön syiden lisäksi työtavan saneli halu luoda 
teatteriyhteisö, jossa voi vaihtaa ajatuksia myös yhteiskunnallisista ja 
spirituaalisista kysymyksistä. Tulos näkyy koskettavina roolitöinä ja 
sitoutuneena, vahvasti latautuneena ilmaisuna.

Tony Kushner’s numerously awarded Angels in America – 
also known as a television series – examines the approaching 
millennium from the contemporary past, the 1980’s. In the 

culmination points of the main characters’ lives the harsh reality 
merges with fantasy.

The working group specifically assembled for the realization of 
the performance studied the play and conceptualized the production 
for two and a half years. In addition to practical reasons, the working 
method was inspired by the desire to create a theatre community where 
ideas and thoughts could be reflected on and interchanged also about 
societal and spiritual questions. The work brought to life emotionally 
evoking role work and committed, powerfully loaded expression. 

pakkahuone 
La / sat 6.8. 14.00  
su / sun 7.8. 12.00 
Liput / tickets 72/70 € 
 
esitys nähdään kahdessa osassa. osa 1 kestää kolme ja puoli tuntia 
(sisältäen kaksi 15 min väliaikaa). osien välissä on 1,5 tunnin tauko.  
osa 2 kestää kolme ja puoli tuntia (sisältäen kaksi  15 min väliaikaa).   
 
the performance is seen in two parts. part 1 is three and a half hours 
long (including two 15 minute intermissions). there is one and a half hour 
break between the parts. part 2 is three and a half hours long (including 
two 15 minute intermissions).
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Jeppe Niilonpoika
Jeppe of the Hill
Ludvig Holberg; Suomennos, sovitus ja ohjaus /  
Translated, Adapted and Directed by Juha Hurme

ttt kellariteatteri  
(2 h, väliaika / intermission) 
pe / Fri 5.8. 19.00 
La / sat 6.8. 16.30 
Liput / tickets 29/27 €

Ludvig Holbergin tragikomedia on täyttä yhteis-
kuntasatiiria. Juha Hurme päivittää 1700-luvun 
teoksen nykypäivään kuin huomaamatta, sau-

mattomasti. Eikä peruskysymys suinkaan ole, miksi 
Jeppe juo – oikeastaan olisi ihme, jollei tämä köyhä, 
alistettu torppari joisi.

Karnevalismi puhkeaa kukkaan, kun tunkiolle 
sammunut juoppo narri nostetaan valtaistuimelle 
näyttämään valtaapitäville heidän kotkotuksensa. Ja 
peilikuva ulottuu meidän aikaamme saakka.

”Hurmeen ilmiömäinen kyky kirkastaa klassikosta 
näyttämölle se kaikkein olennaisin saa Jarkko Lah-
den näyttelemässä Jepessä ja Kokkolan näyttelijöiden 
urakoimissa sivuhahmoissa iltamatyyppisen, intiimin 
tulkinnan.” (Maria Säkö, HS)

Ludvig Holmberg’s tragicomedy is profoundly 
resonant social satire. Juha Hurme updates the 
work from the 18th century to the current times 

as if in secrecy; inconspicuously and seamlessly. 
The carnevalistic farce bursts into full bloom 

when the drunken simpleton, passed out on a dung 
heap, is uplifted on the throne of a Baron to exhibit 
the powerful dignitaries their vanities and conceited 
strutting about like turkey-cocks.

“Hurme’s phenomenal talent to take what is the 
most essential in a text and crystallize it on stage gives 
the performance – Jarkko Lahti’s interpretation of 
Jeppe and the Kokkola actors’ work as more minor 
characters – a social and intimate atmosphere.”  
(Maria Säkö, HS)

18
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Rikos ja rangaistus
Crime and Punishment
Fjodor Dostojevski; 
Ohjaus ja dramatisointi / Directed and Dramatised by Tuomo Rämö

teatteri siperia, sorinkatu 16  
(1 h 40 min) 
ke / Wed 3.8. 19.30 
to / thu 4.8. 15.30 
Liput / tickets 28/26 €

Kun suurkaupungin väkiluku kasvaa muuta-
massa vuosikymmenessä miljoonasta kahteen 
miljoonaan, sen köyhiin kortteleihin kerään-

tyy paljon syrjäytyneitä ja juurettomia. Ihmiset elävät 
tiiviisti lähekkäin mutta jäävät yksin.

Näin tapahtui, meidän aikamme lisäksi, myös 
Dostojevskin ajan Pietarissa. Tästä taustasta kohoa-
vat nuoren Raskolnikovin kärsimykset, joista Markus 
Järvenpään intensiviinen näyttelijäntyö rakentaa 
komean, moniäänisen monodraaman.

Syyllisyyden ja moraalin teemojen lisäksi läsnä on 
itse kaupunki, sen elämän raadollinen moninaisuus 
tarkasti, humoristisesti ja inhimillisesti kuvattuna.

Tai, Dostojevskin sanoin: “Hypätään ajan ja pai-
kan, olemassaolon ja järjen lakien yli ja pysähdytään 
vasta kohdassa, jossa sydän uneksii.”

When the population of a metropolis grows 
from one million to two in a few decades, 
its ghettoes and slums become crowded 

with the poor and the rootless. People live crammed 
together; yet alone and lonely.

Besides today’s reality, this happened in 
Dostoyevsky’s St. Petersburg. From this background 
arise the torment and misery of young Raskolnikov. 
Markus Järvenpää penetrates deep into his character’s 
soul and comprises an impressive, multifaceted mono-
drama of his life.

In addition to the themes of morals, self-reproach 
and the search for atonement, the presence of the city 
itself with its manifold wretchedness and squalor is 
depicted with sharp insight, humor and humanity.
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Anneli Karppinen; Ohjaus / Directed by Anssi Valtonen

Yli 50 ihmistä vastasi Jyväskylän kaupunginteat-
terin kutsuun ja kertoi unettomista öistään, 
niiden syistä ja seurauksista sekä apukeinoista.

Näyttelijä Anneli Karppinen, idean äiti, muokkasi 
näistä tarinoista, tuokiokuvista ja ”resepteistä” käsi-
kirjoituksen. Ryhmän eläytyvän ja intensiivisen työn 
kautta ne kasvavat inhimilliseksi ja mukaansa tempaa-
vaksi teatteriksi.

Yötarinat kerrotaan tinkimättömästi ja täydellä 
sydämellä. Hellä, koskettava ja hauska esitys ei pyri 
tarjoamaan valmiita ratkaisuja unettomuuden kanssa 
painiville, mutta ainakin se tarjoaa teatterillista ver-
taistukea!

Over 50 people responded to an invitation 
by the Jyväskylä City Theatre to tell about 
their sleepless nights, the reasons for and 

consequences of them, as well as what resources 
– material or immaterial – aid them to sleep and 
alleviate their ordeal. The stories grew into humane, 
compelling theatre.

Night Stories are told full-heartedly; with no 
restrictions on their dramatic quality. A gentle,  
heart-felt and also amusing performance certainly 
does not attempt to offer any ready solutions to people 
wrestling with insomnia; it rather endeavors to guide 
them towards better sleep – and give them theatrical 
peer support. 

tampereen teatteri, Frenckell  
(2 h 30 min, väliaika / intermission) 
ti / tue 2.8. 19.00 
ke / Wed 3.8. 13.30 
Liput / tickets 29/27 €
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Virpi Haatainen ja Teatteri Avoimien Ovien 
työryhmä ovat tarttuneet tärkeään ja vaativaan 
aiheeseen. Kun nuori opiskelijatyttö sairastuu 

anoreksiaan, koti muuttuu taistelutantereeksi. 
Elina Bergin rohkea, vereslihalla tehty roolityö 

tuo näkyviin täydellisen elämänhallinnan vaatimuk- 
set ja hyväksynnän kaipuun sairauden taustalla. Voi-
makkaan naistrion kaksi muuta jäsentä, Katriina 
Honkanen äitinä ja Elina Hietala pikkusiskona, 
kertovat miten vastaansanomattomasti koko perhe 
joutuu mukaan kurimukseen.

Irti minusta on ajankohtainen, raju ja kosket-
tava selviytymistarina, joka ei karttele vaikeita asioita 
mutta löytää tilaa myös herkkyydelle.

Virpi Haatainen and the working group of 
Avoimet Ovet have seized an important and  
challenging topic. When a young female student 

develops anorexia, her home becomes a battle field.
Elina Berg holds nothing back when she boldly 

throws herself into the lead. Berg drags to surface the 
tragic background of the disease: a desperate need for 
full control of life and a yearning for acceptance. The 
two other members of the strong female trio, Katriina  
Honkanen as the mother and Elina Hietala as the 
little sister show how the entire family unwittingly 
falls into the whirlpool of an eating disorder.

Off of Me is a current, fierce and heart wrenching 
survival story which doesn’t shun tough topics; yet 
finds room for sensitivity.

Irti minusta  Off of Me
Virpi Haatainen; Ohjaus / Directed by Tapio Kankaanpää & Heini Tola He
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ttt kellariteatteri  
(2 h, väliaika / intermission) 
ke / Wed 3.8. 19.00 
to / thu 4.8. 14.30 
Liput / tickets 29/27 €
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Paratiisi
Paradise
Jussi Moila; 
Ohjaus / Directed by Sini Pesonen

hällä-näyttämö  
(2 h, väliaika / intermission) 
to / thu 4.8. 12.00 
pe / Fri 5.8. 12.30 
Liput / tickets 29/27 €

Asetelma ei ole mutkikas. Keskenkasvuinen 
Joseph on kotimaansa sisällissodassa pääty-
mässä itsemurhaterroristiksi, mutta pelastuu 

90-luvun Joensuuhun, missä rasistinen liikehdintä 
nostaa päätään.

Uuden, nuoren teatteripolven tekijät eivät kui-
tenkaan tyydy ongelman pintatason esittelyyn, vaan 
tutkivat sen eri ulottuvuuksia. Yhteisöllisyyden mer-
kitys näkyy esityksessä monella tasolla ja tavalla, ei 
vähiten ryhmän omana dynamiikkana. Energisesti ja 
notkeasti näyttelijäntyön, liikkeen ja musiikin kautta 
vaihtuvat tilanteet luovat kokonaista maailmaa.

Saamme olla läsnä kun teatteri uudistuu. Jussi 
Moilan, Sini Pesosen ja Teatteri Nirvanan nuorten 
näyttelijöiden yhteistyö on tämän hetken raikkainta ja 
moderneinta teatteria.

The situation isn’t complicated. An adolescent 
Joseph, orphaned in the civil war erupted in 
his home land, nearly dies as an unsuccessful 

suicide terrorist. He survives and ends up in the 
Finnish town Joensuu of the 1990s, where a racist 
movement is awakening.

However, the new generation of young theatre 
makers won’t contend with presenting the mere 
surface of the problem, but delve deeper in its many 
dimensions. The significance of communality is visible 
in the performance in various levels and forms. Motion, 
music and acting work carry the scenes from one to 
another with fluency and energy, and we see a novel, 
unique world being created on the stage in front of our 
very eyes.

We are lucky to witness how theatre becomes 
renewed. 
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pakkahuone  
(2 h 50 min, väliaika / intermission) 
Ma / Mon 1.8. 19.00 
ti / tue 2.8. 14.00 
Liput / tickets 29/27 €

Finnhits
Käsikirjoitus ja ohjaus / Written and Directed by Juha Luukkonen

“Jos etsit kadonnutta aikaa, jotain josta jou-
duit luopumaan, liian usein huomaat: ei se 
totta ollutkaan...”

Juha Luukkonen on koonnut Leevi And The 
Leavingsin musiikin pohjalta kolmen polven sukuta-
rinan, joka kertoo myös yhteiskunnan muutoksista yli 
viidenkymmenen vuoden mittaan. Nimekäs näytteli-
jäkaarti rakentaa taitavasti nostalgisen läpileikkauksen 
suomalaisesta mielenmaisemasta.

Omaperäinen esitys on täysin sanaton – tai oikeas-
taan puheeton. Milloin radiosta, milloin kännykästä 
tai tietokoneelta tulvahtavat laulut kertovat juuri sen, 
mitä ei puhutuksi saisikaan, ja antavat roolista toiseen 
vaihtaville näyttelijöille kauniisti tilaa syvien tuntojen 
tulkitsemiseen.

“Anna enkelin lentää, liitää sun unelmiin. Saahan 
sellaiseen uskoa, saahan...?”

“If you’re searching for the past, something you 
had to leave, you realize too often: it never was 
but a dream…”

Juha Luukkonen has comprised a family chronicle 
of three generations on the basis of the music by the 
band Leevi And The Leavings only. The narrative is also 
a history of the society’s turning points during 50 years 
of time. The renowned cast skillfully shapes it into a 
nostalgic cross-section of the Finnish mental landscape.

The extraordinary performance is void of all speech 
– though not words. Songs bursting out now from 
the radio; then a mobile phone or a computer, tell 
just those very stories, moods and thoughts that are 
impossible for us to express ourselves. They beautifully 
give space for the actors, slipping from one role to 
another, to interpret their characters’ deepest and most 
profound emotions.
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Ilimari Jauhiaasen 
teräksinen takavyö
Ilimari Jauhiaanen’s Deadly Gut Wrench
Heikki Salo; Ohjaus / Directed by Sirkku Peltola

hämeenlinnan teatteri  
(2 h 15 min, väliaika / intermission) 
ti / tue 2.8. 19.00 
ke / Wed 3.8. 14.00 
Liput / tickets 29/20€ 
 
Esitys nähdään etänäytäntönä Hämeenlinnassa. 
Edestakainen bussimatka 19 €.  
Bussi Tampereelta lähtee Vanhan kirkon edestä 
Keskustorilta tiistaina 2.8. klo 17.00; paluu n. klo 22.15.  
Keskiviikkona 3.8. lähtö klo 12.00; paluu n. klo 17.15.  
Ennen näytännön alkua on mahdollisuus 
osallistua Hämeenlinnan Teatterin uusien tilojen 
esittelykierrokselle. 
 
The play will be performed in Hämeenlinna.  
Return bus ticket  19 €.  
The bus leaves Tampere in front of the Old Church, 
Central Square, on Tuesday at 5.00 pm; return to 
Tampere app. 10.15 pm.  
On Wednesday the bus leaves Tampere at 12.00 pm; 
return to Tampere app. 5.15 pm.  
There is a possibility to join a tour of the Hämeenlinna 
Theatre’s premises, which is arranged for the audience 
before the performance.

Hämeenlinnan Teatterin uuden tilan avajaisesitys, 
“paini- ja nuorisonäytelmä”, sai vuoden 2011 
Thalia-gaalassa nuorten Teatteriteko-palkinnon. 

“Ilimari Jauhiaasen teräksinen takavyö on yhdistä-
nyt näytelmään naurua ja kyyneliä, urheilua, tanssia ja 
musiikkia.”

Aku Hirviniemi tulkitsee elämässä varjon puolelle 
jääneen, painisalille tiensä löytävän 12-vuotiaan Ilmarin 
tuntoja tarkkavaistoisesti. Mukaan mahtuvat niin mur-
rosiän laiskat elkeet, mietteiden vivahteet kuin orastava 
ihastus painivalmentajan tyttäreen Eduun. Esitystä ryt-
mittää musiikki ja break dance – ja paini on aitoa.

Takavyö? Painin pelottavin, ja onnistuessaan vas-
tustajalle nöyryyttävin, heitto. Joko heität vastustajan 
ylitsesi tai jäät alle.

The Hämeenlinna Theatre’s opening performance 
in their new premises, “a wrestling and youth 
play”, was given The Best Children’s and Youth 

Theatre of the Year Prize in the 2011 Thalia Gala.
“Ilimari Jauhiaanen´s Deadly Gut Wrench combines 

laughter and tears; sports, dance and music in the 
performance.”

With acute insight and sensitivity, Aku Hirviniemi 
interprets the thoughts and emotions of 12-year-old 
Ilmari, a boy who thus far has lived in the margins and 
shadows of life but finds his way to the wrestling mat. 
There is the awkward age, lazy loitering about, nuances 
of emotions and reflections on life – and the budding 
crush on the wrestling coaches’s daughter Edu. Music 
and break dance give rhythm to the performance – and 
the wrestling is authentic.

The Gut Wrench? The scariest of all wrestling 
throws, and when successful, undeniably the most 
mortifying to the opponent. You either throw the 
opponent straight over you  – or fall under.
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Toinen vasemmalta
The Second from the Left
Heini Junkkaala;  
Ohjaus / Directed by  
Johanna Freundlich

Pohjoismaisella näytelmäkirjailijapalkinnolla 
vuonna 2010 palkittu Heini Junkkaala on kir-
joittanut 40-vuotisjuhlaansa viettävälle Ahaalle 

– vanhimmalle suomenkieliselle lasten- ja nuorten-
teatterille – koskettavan ja todenmakuisen näytelmän 
kouluelämästä.

Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten elämää 
myllertävät oma kasvu ja tulevaisuuden paineet. 
Kiusaamisen risteilevät verkostot versovat välinpi-
tämättömyydestä, ja vähitellen niistä kasvaa vakava 
väkivallan uhka.

Joonaa, joka upseeri-isänsä kuoleman jälkeen 
koteloituu eristyksiin, tulkitsee huikealla herkkyydellä 
Samu Stenberg. Kaunistelematon, kliseet välttävä 
nuorisokuvaus pysäyttää miettimään, miten tärkeää 
toiseen eläytyminen voi olla.

Heini Junkkaala, the receiver of the Nordic 
Drama Prize in 2010, has written a touching, 
hauntingly authentic play about the realm of 

school full of teenagers. The lives of the ninth graders’ 
are tumultuous with growing up and having to face 
the pressures of future yet unbeknownst. The criss-
crossing networks of school bullying sprout from 
indifference, and thus gradually grow into a serious 
threat of violence.

Samu Stenberg steps in the shoes of the main 
character Joona with an astounding, gentle under-
standing. After the death of his army officer father, 
the young boy wraps himself up in a cocoon, isolated 
from the world. 

The unpretentious depiction of youth; void of 
clichés, makes you stop and think how essential true 
empathy towards others really can be.

ahaa teatteri (1 h 15 min) 
to / thu 4.8. 18.00 
pe / Fri 5.8. 14.00 
Liput / tickets 22/18 € 
 
esitystä ei suositella alle 
13-vuotiaille / not recommended 
for children under the age of 13
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”Upea!”, ”Kerrassaan mahtava!”, Nerokas!”, 
”Uskomaton!”, ”Loistava!” Brittiläinen 
monilahjakkuus, katuteatteritaiteilija  

Jason Maverick on saavuttanut esityksillään ja huikeil- 
la hahmoillaan valtavan suosion ympäri maailmaa. 

Jason Maverick on viihdyttänyt lähes 25 vuotta 
miimikkona ja huipputason jongleeraajana yli 20 
maassa. Yksityistilaisuuksissa Maverickin valo-
voimaisuudesta ovat päässeet nauttimaan mm. 
kuningataräiti Elisabet, Madonna, Sting ja George 
Harrison – tämän vuoden Teatterikesässä hän valaisee 
karismallaan Tampereen katuja koko perheelle sovel-
tuvilla esityksillä.

”Absolutely fabulous!”, ”Ingenious!”, 
”Brilliant!”, ”Superb!” Jason Maverick – 
the street theatre performer, mime artist 

and juggler has been a great success in London, UK, 
and worldwide.  This multi-skilled entertainer has 
performed in more than 20 countries almost 25 years.

Jason has performed at private parties for example 
for Queen Elisabeth, Madonna, Sting and George 
Harrison. 

This year in Tampere Theatre Festival he 
will brighten the streets with his charisma and 
performances for all ages.

Katuteatterin kingi  
Jason Maverick 

The King of Street Theatre  
Jason Maverick

ti / tue 2.8. 13.00 vanha 
kirjastotalo & 18.00 hämeenpuisto 
ke / Wed 3.8. 14.00 tullikamarin 
aukio & 18.00 keskustori 
to / thu 4.8. 18.00 keskustori & 
21.00 tullikamarin aukio  
pe / Fri 5.8. 13.00 keskustori 
Liput / tickets 0 €

Jason
 M

averick (en
gLan

ti / uk)
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sorin sirkus, ahlmanintie 63  
(1 h 30 min) 
Ma / Mon 1.8. 19.00 
ti / tue 2.8. 19.00 
ke / Wed 3.8. 14.00 
Liput / tickets 29/25 €
 
Lipun hintaan sisältyy bussikulje-
tus tullikamarin aukiolta sorin   
sirkukselle, lisätiedot t7.uta.fi, 
paikkavaraukset prospero@uta.fi, /  
Bus transportation from tullikamari 
square to sorin sirkus is  included 
with the ticket price, more  
information t7.uta.fi/en 
 
esityskieli italia, tekstitys  
suomeksi / performed in italian,  
subtitles in Finnish
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eMiLia roMagna teatro & coMpagnie pippo deLBono (itaLia / itaLY)

La menzogna Valhe / The Lie

Suunnittelu, käsikirjoitus ja ohjaus / Conceived, Written and Directed by Pippo Delbono

■ Joulukuussa 2007 Thyssen 
Kruppin terästehtaalla Italiassa 
oli tulipalo, jossa kuoli seitse-
män työntekijää. Tapahtuma sai 
Pippo Delbonon, yhden Italian 
merkittävimmistä ja epäsovin-
naisimmista teatterintekijöistä 
tarttumaan aiheeseen. 

La menzogna pohtii ihmis-
elämän arvokkuutta ja sen 
paikkaa yhteiskunnassa. Delbo-
non oma teatteriryhmä puhuu 
konkreettisesti  samasta asiasta: 
”Ammattinäyttelijöiden” lisäksi 
ryhmään kuuluvat mm. Bobo, 73. 
Hän on esitysten tähti, joka syntyi 

kuurona ja oli 45 vuotta laitoshoi-
toon suljettuna ennen kuin Pippo 
tapasi hänet vuonna 1996. Kehol-
taan riutunut Nelson Lariccia eli 
ennen teatteriyhmää vuosia kodit-
tomana. Gianluca Ballarèlla on 
Downin syndrooma. 

Euroopan ”uusien todellisuuk- 
sien” teatteripalkinnolla – samalla 
kuin Kristian Smeds, Andriy 
Zholdak ja Alvis Hermanis  
– palkittu Pippo Delbono yhdistää 
työssään teatteria, tanssia, runoutta  
ja musiikkia. Tampereelta Euroop-
paa kiertänyt ryhmä jatkaa suoraan 
Meksikoon.

■ In December 2007 in Thyssen 
Krupp’s steel factory in Italy, 
a fire takes the lives of seven 
factory workers. The tragic 
event made director Pippo 
Delbono, one of Italy’s most 
significant and nonconformist 
theatre makers seize the topic 
and metamorphose it into a 
production with his own unique 
stage language. In his works, 
Delbono combines theatre, 
dance, music and poetry.

La menzogna’s quest is to find 
the answer to what is the ultimate 
worth of human life and its 

value in our society. The motley 
crew in Delbono’s company 
is a testimony to his world 
view. There is Bobo, 73, whom 
Delbono met in 1996. Bobo was 
born a deaf, microcephalic child 
and institutionalized in a mental 
asylum for 45 years. Gianluca 
Ballaré, a former pupil of Mr. 
Delbono’s mother, has Down’s 
syndrome and the emaciated 
Nelson Lariccia spent years 
homeless on the streets. 
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théâtre nationaL  
de Bretagne, rennes  
(ranska / France) 

Noli me  
tangere 
Älä koske minua /  
Do Not Touch Me
Teksti ja ohjaus /  
Written and Directed by  
Jean-François Sivadier

sorin sirkus, ahlmanintie 63  
(2 h 40 min) 
pe / Fri 5.8. 19.00 
La / sat 6.8. 19.00 
su / sun 7.8. 13.00 
Liput / tickets 29/25 € 

Lipun hintaan sisältyy bussikulje-
tus tullikamarin aukiolta sorin   
sirkukselle, lisätiedot t7.uta.fi, 
paikkavaraukset prospero@uta.fi, /  
Bus transportation from tullikamari 
square to sorin sirkus is  included 
with the ticket price, more  
information t7.uta.fi/en
 
esityskieli ranska, tekstitys  
suomeksi / performed in French, 
subtitles in Finnish
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■ Noli me tangere on komedia 
tyrannin ja Jumalan kohtaa-
misesta. Johannes Kastaja on 
kuningas Herodeen vankina, 
kun Pontius Pilatus saapuu kei-
sari Tiberiuksen lähettämänä 
tutkimaan Juudean vallanku-
mousliikettä. Jännittynyt tilanne 
synnyttää tunnelmia, jotka 
liikkuvat unenomaisesta lyyri-
syydestä puhtaaseen farssiin. 
Salomen tanssissa ja Kristuksen  
ihmetöistä näytelmää harjoittele- 
vassa teatteriseurueessa kietou-
tuvat yhteen niin Oscar Wilden 
kuin Shakespearenkin innoit-
tamat tarina-ainekset. Keskiössä 
on Johannes Kastaja – profeetta, 
jonka ilmoitus kiehtoo ja kauhis-
tuttaa jokaista päähenkilöä.

■ The production explores the 
encounter of two self-proclaimed  
“saviours of the world” – Christ 
and the emperor Tiberius 
– through their respective right-
hand men: John the Baptist, 
held captive by king Herod, 
and Pontius Pilate, sent over to 

prospero on kuuden teatterikaupun-
gin – rennes, Liège, Lissabon, Modena,  
Berliini ja tampere – viisivuotinen 
hanke, jota eu tukee kulttuuri-ohjel-
mastaan. tampereen yliopiston tutkivan 
teatterityön keskus on yhteistyön suo-
malainen osapuoli.

Prospero tuottaa eurooppalaisten ohjaa-
jagurujen, mutta myös nuorten ohjaajien 
esityksiä ja kiertueita, tukee teatterikou-
lujen opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä 
tutkijoiden tapaamisia.

Suomen Prospero-ohjaajat ovat Cilla 
Back ja Riko Saatsi. Backin Hilda on  
jo nähty ensi-illassaan Berliinissä ja  
Lissabonissa. Saatsin ohjaus Bruce  
Willis Saves the World on kotimainen 
kantaesitys, joka lähtee syksyllä vierai-
luille Rennesiin ja Liègeen.

investigate revolutionary forces 
in Judea. In the tense atmosphere 
preceding any revolution, the 
confrontation of tyrant and God 
unfolds in dreamlike variations, 
from the lyrical to outright farce. 
With shades of Oscar Wilde and 
Shakespeare, we witness Salome’s 
dance and meet a small theatre 

company, rehearsing a play 
about Christ’s miracles. John the 
Baptist is the focal point for all 
the protagonists: in the presence 
of the prophet they all witness 
a revelation, fascinated and 
frightened by the message  
he proclaims.

PRO
SPERO

 
Lisää hankkeesta, näytelm

istä ja ohjaajista: http://t7.uta.fi

ProsPero-liPPuPaketti: kaikki neljä esitystä 87/75 € (myynnissä 15.7. asti)        all four ProsPero Performances 87/75 € (for sale until 15.7.) 29



tutkivan teatteritYön keskus

Veikko Nuutinen & Riko Saatsi; Ohjaus / Directed by Riko Saatsi; Ensi-ilta / Premiere
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■ Bruce Willis on räjäyttänyt 
maapalloa uhanneen meteoriitin 
ja pelastanut maailman jälleen 
kerran. Nyt tämä action-eloku-
vien arkkityyppinen sankari on 
pudonnut Suomeen, maailman 
parhaaseen maahan, eikä epä-
röi toimia.

Mitä Bruce Willis haluaa  
Suomesta ja suomalaisilta? Mitä 
suomalaiset haluavat Bruce  
Willisiltä?

Alkaa merkillinen matka 
pohjoisen maan nykytodellisuu-
teen, jossa arkea elävät ihmiset 
joutuvat kasvokkain maailman-
pelastamisen ongelman kanssa. 

Kun tilanteet odottamatta kär-
jistyvät jäätäviksi, Bruce Willis 
puuttuu peliin. Mutta mikä rooli 
sankarilla lopulta on?

Bruce Willis Saves the World 
on absurdin hauska ja arvaa-
mattoman väkivaltainen esitys, 
joka paloittelee nykysuomalaisen 
yhteiskunnan kylmimmät koh-
dat armotta näyttämölle. Onko 
mitään pelastettavissa? Mikä 
lopulta on pelastamisen arvoista?

“Yippee-ki-yay, motherfucker!”

■ Once again, Bruce Willis 
has saved the globe, from the 
imminent menace of a meteorite. 

Having now landed into Finland, 
the best country in the world, the 
archetypal action hero will not 
waver from taking action.

What is it that Bruce Willis 
wants from Finland, or from the 
Finnish people? And what do 
Finns want from Bruce Willis?

What commences is a 
peculiar journey into the 
workaday reality of a northern 
nation, faced with problems 
of saving the world. As events 
abruptly culminate, it is time for 
Bruce Willis to step in – but what 
exactly is the hero’s role, within 
this chilling situation?

Bruce Willis Saves the World is 
absurd, amusing, and erratically 
violent. Without mercy, it 
dissects on stage modern Finnish 
society, at its iciest. Is there 
anything to save? And is there 
something worth saving?

“Yippee-ki-yay, motherfucker!”

ProsPero-liPPuPaketti: kaikki neljä esitystä 87/75 € (myynnissä 15.7. asti)        all four ProsPero Performances 87/75 € (for sale until 15.7.)
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teatterimonttu (2 h) 
Ma / Mon 1.8. 20.00 
ti / tue 2.8. 20.00 
ke / Wed 3.8. 20.00 
Liput / tickets 29/25 €
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■ Yhdellä Ranskan arvoste-
tuimmista kirjallisuuspalkinoista 
palkitun Marie NDiayen kirjoit-
tama ja Cilla Backin ohjaama 
Hilda sai ensi-iltansa keväällä 
uuden kansainvälisen draaman 
festivaalilla Berliinin Schaubüh-
nessa ja heti sen jälkeen myös 
Lissabonissa. Häkellyttävän 
intensiivisessä pääroolissa on 
Minna Haapkylä, joka haluaa 
palkata itselleen kotiapulaisen, 
Hildan. Hildan miestä esittää  

Robert Enckell ja siskoa Johanna 
Jauhiainen.

Cilla Back: ”Hilda on akuu-
tein ja julmin näyte NDiayen 
armottomasta ja ironisesta `sil- 
mästä`. Hän maalaa hypnootti-
sella tavalla porvarillisen ihmisen 
neuroosit, pelot, pakkomielteet,  
nihilismin ja tarpeen hallita 
ympäristöä. Näytelmän sadis-
tinen piirileikki, noidankehä 
hirvittää ja samalla naurattaa.”

■ Hilda, written by the awarded 
a French-Senegalese novelist, 
Marie NDiaye and directed by 
Cilla Back, was first performed 
in Schaubühne, Berlin in March. 
Minna Haapkylä plays the main 
role as Mrs Lemarchand who 
wants to hire a maid, Hilda. 
Hilda’s husband is played by 
Robert Enckell and her sister  
by Johanna Jauhiainen.

Cilla Back says: ”Hilda is 
probably the most topical and 

cruelest sample of NDiaye’s 
mercilessly chilling and ironic 
insight. In her play she brings 
to surface the neuroses, fears, 
obsessions, nihilism and the 
urge to control the environment 
in an engrossing, mesmerizing 
way. The play’s sadistic, vicious 
circle of cat-and-mouse play both 
horrifies and cracks you up with 
glee at the same time. ”

”Suomalainen ohjaaja Cilla 
Back on sovittanut Hildan  
valtiatar-palvelija-näytelmäksi, 
lavastanut myöhäisekspressio-
nistiseksi puheoopperaksi, jota 
ennen kaikkea kantaa suuren-
moinen pääosan esittäjä Minna 
Haapkylä.”

Peter Laudenbach 
Süddeutsche Zeitung 

“The Finnish director Cilla Back 
has adapted Hilda as a play of 
empress and servant and staged 
it as a post-impressionist speech 
opera, which is carried forward 
first and foremost by the specta-
cular lead Minna Haapkylä.”

Peter Laudenbach,  
Süddeutsche Zeitung

tutkivan teatteritYön keskus

Hilda
Marie NDiaye; 
Ohjaus / Directed by Cilla Back 
Suomen ensi-ilta / Finland’s Premiere

ProsPero-liPPuPaketti: kaikki neljä esitystä 87/75 € (myynnissä 15.7. asti)        all four ProsPero Performances 87/75 € (for sale until 15.7.)

teatterimonttu (1 h 20 min) 
pe / Fri 5.8. 20.00 
La / sat 6.8. 20.00 
su / sun 7.8. 14.00 
Liput / tickets 29/25 € 
 
ei suositella alle 15-vuotiaille /
not recommended for children 
under the age of 15
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Lisää hankkeesta, näytelm

istä ja ohjaajista: http://t7.uta.fi
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LauLustudio viii
Nostalgiaa ja uutuuksia
Nuoruuden muistot ja aikuisuuden 
pohdinnat saavat taiturillisen käsitte-
lyn Ohjelmateltan suositussa avajais-
illassa! Tekstejä raikkaasti tulkitsevat 
Taru Nyman, Tuukka Leppänen, Kalle 
Chydenius ja Minja Koski. Maestro  
Kaj Chydenius säestää ja juontaa.

 ■ tiistai 2.8. klo 19.00 
Liput 20 € (1 h 45 min, väliaika)

Quartier BatignoLLes
Chansonia elokuun yössä
Quartier Batignolles vie kuulijansa 
musikaaliselle aikamatkalle ranska-
laisen musetten kulta-ajoista nykypäi-
vään. Illan aikana kuullaan mm. Brelin,  
Aznavourin, Piafin, Yves Montandin, 
Bourvilin, Juliette Grécon ja Bras-
sensin unohtumattomia lauluja. Tämä 
ranskalainen duo on ihastuttanut Nan-
tesin klubeilla upeilla tulkinnoillaan ja 
tunnelmalla, joka tuo tuulahduksen 
Bretagnea Ohjelmatelttaan. Bienve-
nue! Jari Perche (laulu) ja Frédo  
Poidevin (haitari).

 ■ tiistai 2.8. klo 22.00 
Liput 18 € (1 h 15 min)

aina sieLLä, Missä en oLe
Anna-Mari Kähärän sävellyksiä 
Mika Waltarin nuoruuden 
runoihin

Toisiinsa kietoutuvat nuoren Waltarin 
– kitaravirtuoosi Marzi Nymanin – lau-
luesitykset, vanhan Waltarin – näytte-
lijä Pertti Sveholmin – lausumat runot 
ja loistelias musiikki. Kähärän rakkaus 
runouteen kuuluu tunnetta pulppua-
vista sävellyksistä, jotka puhuvat sa-
maa kieltä tekstin kanssa. Anna-Mari 
Kähärä (piano ja laulu), Maija Linkola 
(viulu), Elina Viitasaari (viulu), Lotta 
Poijärvi (alttoviulu) ja Riikka Lampi-
nen (sello).

 ■ keskiviikko 3.8. klo 19.00 
Liput 22 € (1 h 10 min)

Musta
Pate Mustajärvellä on lavakarismaa, 
rohkeutta ja huippumuusikot tässä  
ainutkertaisessa konsertissa. Musta-
järven rosoisen syvällisten tulkinto-
jen matkassa kuljetaan tennesseeläi-
seen kantrimaisemaan Johnny Cashin 
laulujen saattelemana. Tummiin tun-
nelmiin teltassa taipuvat Paten lisäksi 
Ville Rauhala (basso), Juppo Paavola 
(rummut) ja Jonni Seppälä (kitarat).

”Tämä on nöyrä hatunnosto mes-
tarille ja mun näkemys kantrista. 
Näissä lauluissa kiehtoo se 50-luvun 
meininki, sellainen tietty herkkyys ja 
naiivi viattomuus – vaikka aiheet ovat-
kin paikoin todella rankkoja.” (Pate 
Mustajärvi)

 ■ keskiviikko 3.8. klo 22.00 
Liput 22 € (1 h 10 min)

kahdeksan kärJessä
Elämäni levyt
Valloittava näyttelijä Mika Nuojua lois-
taa Markku Pölösen kirjoittamassa ja 

ohjaamassa monologissa, joka on mu-
siikin siivittämä tarinoiden ja ihmis-
kohtaloiden kavalkadi. Yksi mies näyt-
tämöllä sekoittaa oivallisesti stand 
upin ja puhekomedian. Ja kuten aina 
hyvässä komediassa pitääkin, tuntei-
den kirjo on moninainen.

 ■ torstai 4.8. klo 19.00 
Liput 20 € (2 h, väliaika)

Ohjelmateltta  
 Tampereen Keskustorilla  
 ti 2.8.–la 6.8. 2011 viikkoa Juontaa  

Mari turunen
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niitYLLe Minä  
sinut veisin
Toni Edelmannin hienot sävellykset 
yhdistyvät Tommy Tabermannin rakas- 
tettuihin runoihin herkässä ja tunnel- 
mallisessa lauluillassa. Laulut tulkit-
see ansioitunut pitkän linjan työpari, 
upeat Susanna Haavisto ja Eija Ahvo, 
säestäjinään Toni Edelmann ja Juha 
Tikka.

 ■ torstai 4.8. klo 22.00 
Liput 22 € (1 h 10 min)

hiekkaa vain
Kohtauksia erään  
taiteilijan elämästä
Ritva Oksasen lämminhenkinen kon-
sertti Hiekkaa vain on läpileikkaus ylei-
sön rakastaman taiteilijan 40-vuotisesta 
urasta. Oksasen henkilökohtaisten ja 
tärkeiden laulujen lomassa iltaa ja ren-

toa keskustelua johdattelee Heikki  
Paavilainen. Koskettavien tulkintojen 
säestäjänä esityksessä toimii musiikin 
moniosaaja Pedro Hietanen.

 ■ perjantai 5.8. klo 19.00 
Liput 22 € (1 h 10 min)

400 askeLta & 
JuhLatunneLMa
Tanssiteatteri MD & 
Tanssiteatteri Minimi
Ilta vie meidät nykytanssin maailmaan 
kahden loisteliaan teoksen voimin. 
Herkkä 400 askelta kuljettaa katsojaa  
lempeästi traagisesta ilkikuriseen ja 
takaisin. Lähtöruudussa mies ja nai-
nen sekä kurkistus 50–60-luvun rans-
kalaisen elokuvan tyylikkääseen into-
himoon. Tanssijoina Mari Rosendahl 
ja Samuli Roininen.

Juhlatunnelma on konstailema-
ton kudelma tanssia, musiikkia ja koh-
tauksia elämästä. Leikkisä teos liikkuu 
tyylillisesti katuteatterin ja nykytans-
sin lokeroimattomassa välimaastossa. 
Esiintyjinä Antti Lahti, Tuomas Juntu-
nen ja Tomi Kosonen.

 ■ perjantai 5.8. klo 21.30 
Liput 18 € (1 h 30 min, väliaika)

nouskoon kiihko
Ochetti
Helsingin Kaupunginteatterin näyt- 
telijät, laulajat ja tanssijat tarjoavat  
korvia hivelevää stemmalaulantaa, 
huikeita harmonioita ja mukaansa 
tempaavia rytmejä. Konsertissa liiku-
taan herkistä balladeista tulisiin etno-
lauluihin. Lauluyhtye Ochetissa esiin-
tyvät Tuukka Leppänen, Sanna Majuri, 
Janne Marja-Aho, Emilia Nyman, Tiina  
Peltonen, Ursula Salo ja Antti  
Timonen. Pianistina Jussi Tuurna.

 ■ Lauantai 6.8. klo 19.00 
Liput 20 € (1 h 45 min, väliaika)

o Fado
Kirsi Poutanen Goes  
Amália Rodrigues
Kirsi Poutanen on sielukas 
fadolaulaja, joka yhdistelee 
ohjelmistossaan portugali-
laislegenda Amália Rodri-
guesin hienoimpia fadolau-
luja suomen ja portugalin kie-
len koskettavaksi ja upeaksi fuu- 
sioksi. Lissabonin fadoklubeillakin  
hienon vastaanoton saaneen Pouta-
sen ohella kohtalon ja kaipauksen lu-
mousta luovat Risto Toppola (kitara), 
Jarmo Julkunen (kitara), Juho Laitinen 
(sello) ja Lasse Lindgren (basso).

 ■ Lauantai 6.8. klo 22.00 
Liput 18 € (1 h 30 min, väliaika)

ohjelmateltta ja ravintola  
a-oikeuksin  

avoinna ti–la klo 18–24.
katso lipunmyyntitiedot  

takasivulta.
tuotanto yhteistyössä tampereen 

teatterin palvelu oy:n kanssa.  
oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja ohjelmistosta  
www.teatterikesa.fi

viikkoa Juontaa  
Mari turunen

St
ud

io
 M

ur
tu

m
a

An
te

ro
 K

ah
ila

M
iir

a 
Oj

an
en

Ar
i I

jä
s,

 M
ar

ko
 M

äk
in

en

Ti
m

o 
Ti

kk
a

33



MURROS
Nuorten teatterifestivaali

25.-27.11.2011 Tampereella

Hakuaika päättyy 31.5.2011

Lisätiedot ja hakulomake 
www.tnl.fi

p. (09) 2511 2172 tai paivi.hamalainen@tnl.fi
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Klubifestivaali järjestetään 
yhteistyössä Pirkanmaan 

Osuuskaupan ja Sokos Hotels 
Tampereen kanssa.

onko sinulla esitys, jonka haluat  
tuoda teatterikesään?
Ajattele, haasta, kiistä, ota kantaa! 

oFF tampere on avoin kaikille  
omalla kustannuksellaan  
esiintymään haluaville ryhmille  
ja taiteilijoille, ammattilaisille  
ja harrastajille

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
off@teatterikesä.fi

puh. 03-222 3585

ilmoittautuminen  
31.5.2011 mennessä

Tampereen Teatterikesän aito festivaalitunnelma jatkuu iltaisin myös 
Tampereen vetävimmissä ravintoloissa ja baareissa. Klubifestivaali 
Encorebaana tarjoaa iltaisin viihdettä juhlakansalle.

pääsymaksuttomia esityksiä on teatterikesä-viikolla  
tiistaista perjantaihin 2.–5.8.2011

ohjelmisto  
julkaistaan  

teatterikesän  
tabloidissa  
1.7.2010.

musiikkiastand upia

improa

teatteria
sirkusta

taikuutta

aitoa teatterin poLtetta
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INTERNATIONAL COMPETITION DEADLINE 1.12.2011
NATIONAL COMPETITION DEADLINE 15.12.2011

SHORT FILMS IN ALL GENRES RETROSPECTIVES
EXHIBITION FILM MARKET

www.tamperefilmfestival.fi

7.-11.3.
2012
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www.ritvaliisa.com  //  +358 50 300 3023

Palvelemme
Arkisin 9.00 - 18.00
Lauantaisin 9.30 - 15.00 

Open
On weekdays 9.00am - 6.00pm
Saturdays  9.30am - 3.00pmKuninkaankatu 19, Tampere, (03) 3122 1200

www.pirkankello.fi
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Jyväskylän kaupunginteatteri
Lippumyymälä, p. 014 266 0110
Avoinna ma-la klo 12-19
www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Teksti: Pam Gems • Ohjaus: Anna-Maria Klintrup
Legendaarisen laulajan dramaattinen tarina 

ensi-illassa 10.9.2011
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hallinto ja henkilökunta / administration and staff

JäsenYhteisöt /  
aFFiliaTeD  
organisations
Ahaa Teatteri
Pirkkalaiskirjailijat ry
Pyynikin Kesäteatteri 
Suomen Näyttelijäliitto ry 
Tampereen kaupunki 
Tampereen Komediateatteri
Tampereen Ooppera-
toimintasäätiö
Tampereen Teatteri
Tampereen Teatterikerho ry 
Tampereen Teatterin 
Näyttelijäyhdistys ry
Tampereen Työväen Teatteri
Tampereen Työväenteatterin 
Näyttelijäyhdistys ry
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopiston 
ylioppilaskunta
Tampereen Ylioppilasteatteri
Tanssiteatteri Mobita/Danscon 
kannatusyhdistys ry 
Teatteri 2000 
Teatteri Mukamas 
Teatteri Telakka
Oy Yleisradio Ab 

haLLitus /  
Board oF directors

puheenjohtaja / chairperson 
ESKO ROINE

varapuheenjohtaja /  
vice chairperson
YRJÖ JUHANI RENVALL

jäsenet / members 
REINO BRAGGE 
TUIJA FLINCK
VILHARTTI HANHILAHTI 
JAAKKO KARANKOSKI 
VIRPI KOSKELA 
JOHANNA LOUKASKORPI 
INKERI MERTANEN 
RIKU SUOKAS 
JUHANA SUONIEMI

henkiLökunta / staFF

toiminnanjohtaja /  
executive director
HANNA ROSENDAHL

pääohjelmisto /  
Main programme

taiteellinen johto /  
artistic team
ANNA-ELINA LYYTIKÄINEN 
AUVO VIHRO

tuottaja / producer
JONNI PANTZAR

tuotantosuunnittelija / 
production coordinator
LEO VAN AERSCHOT

tuotantosuunnittelija / 
production coordinator
LAURA VALOMA

tuotantosuunnittelija / 
production coordinator
TONI MIKKOLA

tuotantoassistentti / 
production assistant
MIKKO SORRELA

ohjelmateltta /  
programme tent

tuottaja / producer
MERVI PAAVILAINEN

tekninen vastaava / technician
ESA TEPONOJA  
Musiikki Mode Oy

tuotantoyhteistyö /  
production partner
ELINA LAURÉN  
Tampereen Teatterin  
Palvelu Oy

encorebaana /  
encorebaana club Festival  
ja / and off tampere

tuotantosihteeri /  
production secretary
HANNA ROMO

tuotantoassistentit/  
production assistants
ASTA ELIJOKI  
EMMI PULLIAINEN

tapahtumien Yö /  
the great nocturnal 
happening

tuotantosuunnittelija / 
production coordinator
LEO VAN AERSCHOT 

tuotantoassistentti / 
production assistant
EMMI PULLIAINEN

tiedotus ja markkinointi /  
pr and marketing

tiedottaja / pr manager
EEVAMAIJA  
MIETTINEN-KOPSA

tiedotussihteeri /  
pr secretary
ELINA HÄMÄLÄINEN

tiedotusassistentit /  
pr assistants
ERIKA AHVENAINEN  
TIINA HURSKAINEN  
ANNIKA TENHO

graafikko / graphic artist 
JUHA IMMONEN

hallinto / administration

hallintosihteeri /  
administrative secretary
SEIJA PARVIAINEN

Lipunmyynti / ticket sales 

lipunmyynnin vastaava / 
in charge
PIRKKO LAURIO

festivaaliassistentit/ 
festival assistants
ELINA KANGAS
HENNA LAHTINEN
HEIDI SIPILÄ

kansainväliset asiat/ 
international affairs

kansainvälisten  
asioiden sihteeri /  
coordinator for  
international guests
TARJA SAHLSTEDT

kansainvälisten  
asioiden sihteeri /  
Finnish Showcase
SAARA RAUTAVUOMA

festivaaliassistentti /  
festival assistant
TARU KOKKONEN

näyttämöt / stages

Tampereen Työväen Teatteri / 
TTT Theatre
RAULI KOVALAINEN

Tampereen Teatteri /  
Tampere Theatre
JANNE MÄKELÄ

Pakkahuone /  
Old Customs House
LASSE RAJA

Tampereen yliopisto, 
Teatterimonttu /  
University of Tampere, 
Teatterimonttu 
JYRKI LEHTINEN

Hällä-näyttämö / Hällä Stage 
SARI MAYER  
MATIAS PALO

Tampere-talo / Tampere Hall 
MARKO STENSTRÖM  
IMMO KYTÖLÄ  
JYRI TERVAKANGAS

Tampereen Komediateatteri / 
Tampere Comedy Theatre
ULLA MAJURI

Ahaa Teatteri / Ahaa Theatre
TIINA JÄRVI  
ANTTI KAUPPI

Teatteri Siperia /  
Theatre Siperia
ANNUKKA NUMMINEN

Sorin Sirkus 
JOUNI KIVIMÄKI

tekstit / texts
Pääohjelmisto / Main Programme
Saara Villa

Ohjelmateltta / Programme Tent
Katariina Pasuri

Prospero
Teemu Paavolainen,  
Yrjö Juhani Renvall 
Riko Saatsi, Riitta Yrjönen

Englanniksi / In English
Aijaleena Ahonen

design / Lay out
Juha Immonen

kannen kuva / cover photo
Maarten Vanden Abeele

painos / copies
20 000

painopaikka / printing house
Painohäme
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Pääohjelmiston esityspaikat / main Programme Venues
1. TTT, Suuri näyttämö, Hämeenpuisto 32
2. TTT, Vanha päänäyttämö, Hämeenpuisto 28
3. TTT, Kellariteatteri, Hämeenpuisto 28
4. Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25
5. TT Frenckell, Frenckellinaukio 2
6. TT Päänäyttämö, Keskustori 2
7. Tampereen Komediateatteri, Lapintie 3 a
8. Ahaa Teatteri, Hatanpään valtatie 6
9. Teatteri Siperia, Sorinkatu 16
10. Pakkahuone, Tullikamarin aukio 2

11. Teatterimonttu, Yliopiston päärakennus, Kalevantie 4,   
 D-siipi / University of Tampere, Kalevantie 4, D-wing
12. Tampere-talo, Studio, Yliopistonkatu 55
13. Tampere-talo, Pieni sali, Yliopistonkatu 55
14. Sorin Sirkus, Ahlmanintie 63
 Ohjelmateltta & Teatterikesän infopiste, Keskustori
 Programme Tent & Theatre Festival Info, Keskustori
 
 Teatterikesän toimisto, Tullikamarin aukio 2
 Theatre Festival Office, Tullikamarin aukio 2 
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varaukset

Tampereen Teatterikesä
(03) 223 1066
Myös pyörätuolipaikka-
tiedustelut 

6.5.–31.7. ma–pe klo 10–16
1.–6.8. ma–la klo 10–20
7.8. su klo 10–16

Lunastaminen  
ja verkkokauppa
Varatut liput voi lunastaa  
Lippupisteen myyntipisteistä 
ja R-kioskeilta kautta maan 
(Palvelumaksu 2,50 €/lippu). 

Liput voi ostaa suoraan myös 
Lippupisteen nettikaupasta:
www.lippu.fi

ryhmämyynti
Tampereen Teatterikesä
Tullikamarin aukio 2
33100 Tampere
(03) 223 1066 

6.5.–31.7. ma–pe klo 10–16
1.–6.8. ma–la klo 10–20
7.8. su klo 10–16
 
liput@teatterikesa.fi

alennukset 
Opiskelijat, eläkeläiset, työt-
tömät, teatterialan ammat-
tilaiset, vähintään kymmen-
henkiset ryhmät ja vähintään 
kymmeneen eri esitykseen li-
pun ostavat. Alennushinta 
on voimassa niissä esityk-
sissä, joissa se on erikseen il-
moitettu.

ovimyynti
Mahdolliset jäljellä olevat  
liput ovilta tuntia ennen  
esityksen alkua. 

Ovimyynti Tampereen  
Teatterissa ja Tampereen 
Työväen Teatterissa järjestet-
täviin Teatterikesän esityksiin 
kyseisen teatterin lippumyy-
mälästä.

LipunMYYnti

toiMisto/oFFice

Tullikamarin aukio 2
FIN-33100 Tampere, Finland
Phone   +358 (0)3 222 8536
Fax intl. +358 (0)3 223 0121
info@teatterikesa.fi
www.teatterikesa.fi

Muutokset mahdollisia/ 
All rights for changes  
reserved.

For more information,  
please check out our  
web site

www.teatterikesa.fi


