
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurinkobaletti ja Åbo Svenska Teater tuottavat yhdessä H.C. Andersenin koko perheen 

rakastetun jouluklassikon Lumikuningatar.  

Lumikuningatar on kasvukertomus ja sisäinen matka lapsuuden ystävyyden kehittymisestä nuorten väliseksi 

rakkaudeksi. Talviseikkailussa kohdataan monia houkutuksia ja kummallisia olentoja; unohduksen kukkia, 

puhuvia variksia, prinssi ja prinsessa, ryöväreitä, poroja sekä Lapineukko, jolla on maagisia voimia. Esityskieliä 

teoksessa on kaikkiaan neljä: suomi, ruotsi, saame ja tanssin kieli. 

Yli 6-vuotiaille ja koko perheelle suunnattu teos sopii niin ruotsin- kuin suomenkielisille ja 
esitys tekstitetään molemmilla kielillä. 

>> Lisätietoja teoksesta: www.abosvenskateater.fi/fi/ohjelmisto/lumikuningatar/ 

 

Koululaisnäytökset / Elämyspolku 
Liput koululaisryhmille à 12€ (A-paikka, opettaja ryhmän mukana 1€) 

8.11. | 15.11. | 28.11. | 30.11. | 17.12. | 18.12. 

1.11.2018-26.1.2019 | ÅST:n päänäyttämö 

SNÖDROTTNINGEN – LUMIKUNINGATAR  
 

Ensi-ilta 2.11.2018 

(esitykset 1.11.2018 - 26.1.2019) 
Kesto: n. 2 h sis. väliajan | Ikäsuositus: +6 vuotta 
 
Lippuvaraukset ÅST: Ryhmämyynti (02) 277 7379 tai maria.weckman@abosvenskateater.fi 

Lisätietoja myös Aurinkobaletista: anna.rantala@aurinkobaletti.fi 

Ohjaus Jukka Aaltonen | Koreografia Urmas Poolamets | Dramaturgia Tove Appelgren 

Musiikin sävellys ja esitys Ismo Laakso | Lavastus Teemu Loikas | Pukusuunnittelu: Gerly Tinn 

Naamioinnin suunnittelu Petriina Suomela | Äänisuunnittelu Olli-Pekka Lepovuori                 

Rooleissa Aurinkobaletin tanssijat ja Åbo Svenska Teaterin näyttelijät | Tuotanto Aurinkobaletti & Åbo Svenska Teater 

*Teos sopii erinomaisesti osaksi Turun peruskoulujen alaluokkien Elämyspolku-ohjelmaa > teatterikäynti 

*Koululaisnäytösten yhteyteen tilattavissa myös maksuttomat tanssityöpajat >> Katso lisätiedot seuraavalla sivulla 
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Tanssityöpaja pähkinänkuoressa 

Järjestämme esitysten yhteydessä ammattitanssijoiden ohjaamia tanssityöpajoja, joissa 

tutustutaan teoksen teemoihin liikkumalla itse ja kokeilemalla kehollista itseilmaisua 

pienten koreografisten harjoitusten avulla. Työpajoihin osallistuminen ei vaadi aiempaa 

tanssikokemusta. 

 

• Työpajaryhmän koko 10-20 osallistujaa 

• Pukeutumiskoodi: liikuntavaatteet tai vastaavat, paljaat jalat/sukat 

• Työpajat sopivat myös erityisryhmille 

• Työpajat pidetään ennen esitykseen tuloa tilaajan omissa tiloissa (liikuntasali tai vast., 

jossa on cd-soitin ja äänentoisto) 

• Työpajojen kesto: 45 min 

Lumikuningatar-teoksen yhteydessä järjestettävät tanssityöpajat ovat esityksen tilanneille 

koulu- ja eskariryhmille maksuttomia. (Turun ulkopuolella järjestettävien työpajojen 

osalta perimme matkakulut) 

 

Tanssityöpajat järjestetään syksyllä 2018 

marraskuun & joulukuun aikana – varaa omasi pian, sillä paikkoja on 

rajoitetusti! 

 

Työpajavaraukset ja tiedustelut ÅST: 

Ryhmämyynti (02) 277 7379  | ida.ridberg@abosvenskateater.fi 
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