
TIP-Fest ja Turun kaupunginkirjasto - 
yhteistyö

Semimaaritarjouksena 
kaikki seminaarin aikana 

Kirjastossa varatut 
liput 

opiskelijahintaan!

Pääkirjaston seminaarit 
Turkulainen nukketeatteriverkosto Aura of Puppets järjestää tänä syksynä yhteistyössä Turun 
kaupunginkirjaston kanssa kaksi nukketeatterikeskustelutilaisuutta. Tilaisuudet ovat muodoltaan 
alustettuja paneelikeskusteluja ja niihin on vapaa pääsy. Alustajina ja panelisteina on joukko 
turkulaisia nukketeatteritaiteilijoita. Tilaisuudet ovat osa kansainvälistä TIP-Fest 
Nukketeatterijuhlaa, joka järjestetään Manillassa 5.-9.11.2014.  !
Ke 24.9. klo 18-19.30, Pääkirjaston Studio 
NUKKE –työväline? omakuva? peili? arkkityyppi? metafora? 
Erilaisia näkökulmia nukkeen: nukenrakennus, nukketyypin valikoituminen ja nuken dramaturgia. 
Alustajat: Laura Hallantie (nukenrakentajan näkökulma), Merja Pöyhönen (ohjaajan/dramaturgin 
näkökulma) 
Panelistit: Antti-Juhani Manninen, Maiju Tainio, Timo Väntsi ja Anna-Kaisa Väänänen 
Juontaja: Pia Kalenius !
La 18.10. klo 14-15.30, Pääkirjaston Studio 
Mistä nukketeatteri kiinnostuu? 
Mitkä aiheet sopivat nukketeatteriin? Miksi? Mistä lähtökohdista nukketeatteriesitys ottaa 
kimmokkeensa? Millaisten ilmiöiden/asioiden äärellä nukketeatteri on vahvoilla?  
Alustajat: Johanna Latvala ja Alma Rajala (kokemukset omista inspiroitumisen lähteistä ja omiin 
esityksiin valituista teemoista) 
Panelistit: Ishmael Falke, Jaakko Lilja, Outi Sippola ja Roosa Halme 
Juontaja: Pia Kalenius

TIP-Fest yhteyshenkilöt: !
Pia Kalenius, seminaarisisällöt 040 576241 
piakalenius@yahoo.com  !
Siina Siltanen, tuotanto 050 4413 136 
siina.siltanen@tehdasteatteri.com

Tiedote
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Pe 7.11. aamupäivällä Kirjastoauto tekee ylimääräisen kierroksen pysähtyen TYKS:n 
sairaalakoulussa sekä Katariinan koulussa. Pysähdysten yhteydessä kirjastoautossa nähdään 
kolme nukketeatteriesitystä.  
Sini Peltolan YUMI. Esitys pohjautuu Annelore Parrotin tunnelmalliseen lastenkirjaan nimeltä Yumi. 
Seikkailussa puunukkeystävykset, kokeshit, löytävät lumoavana kukkivan kirsikkapuun ja näkevät 
taivaalla leijailevia kaloja, koinoboreja. Kesto n. 20 min. 
Paula Vilmin IHMEMAA Hullunkurinen, sadunomainen paperinukein ja varjoin kuvitettu esitys 
perustuu Lewis Carrollin tarinaan Liisa Ihmemaassa. Kesto n. 20 min. 
Roosa Halmeen PRINSESSA RUUSUNEN Klassikkosatu kiedottuna vanhan rukin ympärille, joka 
kehrää prinsessan satavuotista unta. Kesto n. 20 min. !
La 8.11. klo 11.30-12 ja klo 14.30-15, Kirjastoauto Manillan edessä: Elävä kirjasto –lainaa 
nukketeatteritaiteilija! 
Haluaisitko kuulla ensikäden tietoa ja ammattisalaisuuksia nukketeatterista? Onko mieltäsi 
kaihertanut aina esim. jokin nukenrakennuksellinen asia? Tai kaipaisit nuketusapua? Tai haluaisit 
keskustella nukketeatteritaiteesta tai jutella jostain näkemästäsi esityksestä? Tai tutkia teatterinukkea 
tosi läheltä? Lainaa omaan käyttöösi nukketeatteritaiteilija ja kysy, kerro ja kohtaa! 
Puppeteeripokkarin laina-aika on n. 30 min. Lainaukset kirjastoautosta, ”lukuhetket” Manillan 
tiloissa. Ilmainen. !
La 8.11. klo 11-17 Kirjastoauto päivystää Manillan edessä 
Kirjastoautosta voi lainata ja sinne voi palauttaa kuten tavallista.  
klo 11-16, aina tasatunnein nautitaan kirjastoautossa nukketeatteriesityksistä koko perheelle!
Liput 6€ 

klo 11 ja klo 14 YUMI, Sini 
Peltola. Esitys pohjautuu 
Annelore Parrotin 
tunnelmalliseen lastenkirjaan 
nimeltä Yumi. Seikkailussa 
puunukkeystävykset, 
kokeshit, löytävät lumoavana 
kukkivan kirsikkapuun ja 
näkevät taivaalla leijailevia 
kaloja, koinoboreja. 

klo 12 ja klo 15 IHMEMAA, 
Paula Vilmi. Hullunkurinen, 
sadunomainen paperinukein 
ja varjoin kuvitettu esitys 
perustuu Lewis Carrollin 
tarinaan Liisa Ihmemaassa. !!!

klo 13 ja klo 16 
PRINSESSA RUUSUNEN, 
Roosa Halme. Klassikkosatu 
kiedottuna vanhan rukin 
ympärille, joka kehrää 
prinsessan satavuotista unta. 

Kirjastoauton tapahtumat


