KEVÄINEN TERVEHDYS
TEHDAS TEATTERILTA!

KOLME KOULULAISILLE SOPIVAA
TEATTERIESITYSTÄ NYKYNUKKETEATTERIN KÄRKINIMILTÄ!
ISO HAHA SUSI
Pe 8.3. klo 10:00

HIKOILEVA MAAPALLO
tilattavissa viikoille 17, 18, 19

ILLUMINIUM
To 9.5 klo 13 ja to 16.5 klo 13

ISO HAHA SUSI on nukketatteriesitys susista, hillosta ja pelon
kohtaamisesta. Se katsoo lempeän lämpimin silmin ihmisen yritystä
kommunikoida niin toisen ihmisen kuin toisen lajin edustajan kanssa.
Riemastuttavat esiintyjät Sirpa Järvenpää ja Riina Tikkanen luovat
näyttämölle satumaisen maailman, johon eksyy kuin metsään. Esitys
tarjoaa lapsille välineitä peloista puhumiseen ja niiden kohtaamiseen.

ISO HAHA SUSI - KOULULAISNÄYTÖS: PE 8.3 KLO 10
• Esityksen kesto: 45min.
• Paikka: TEHDAS Teatterin teatterisali
• Avainteemat: Peloista puhuminen, tunnetaidot
• Elämyspolkusuositus: 3.lk, 5.lk

HIKOILEVA MAAPALLO on sarjakuvamainen, kaikkina vuodenaikoina ulkona luonnossa toteutettava nukketeatteriesitys. Esityksen keskiössä touhottavat riimitellen kommunikoivat jörötutkijat
Pia Kalenius ja Merja Pöyhönen.Esiintyjien heittäytyvä läsnäolo ja
taidokas nukettaminen nostavat pöheiköstä päivänvaloon oikeita, isoja
kysymyksiä luonnosta tavalla, jota ei kuitenkaan voi seurata nauramatta ääneen.

HIKOILEVA MAAPALLLO -KOULULAISNÄYTÖKSET:
TILATTAVISSA VIIKOILLE 17,18 JA 19.
• Esityksen kesto: n. 35 min.
• Paikka: Oma koulu tai TEHDAS Teatteri (esitetään ulkona)
• Avainteemat: Luontosuhde, kierrätys, kulutus
• Elämyspolkusuositus: 3.lk

Kouluilla on mahdollisuus järjestää lapsille ikimuistoinen nukketeatterikokemus aivan koulunne lähimaastossa, jossa tuttu pihapiiri muuttuu
teatterinäyttämöksi. Halutessanne esitys voidaan toteuttaa myös teatterivierailuna TEHDAS Teatterin lähimetsässä. Ilmastonmuutoksen,
kierrätyksen ja luontosuhteen teemojen tutkimista voi jatkaa ryhmässä esityksen jälkeen.

ILLUMINIUM on kahden palkitun, kansainvälisen ryhmän luoma,
voimakkaasti visuaalinen nykyteatteriesitys. Sanaton teos yhdistää
elementtejä nukketeatterista, sirkuksesta, tanssista ja muista silmänkääntötempuista. Illuminium on tieteellis-taiteellis-tutkimuksellinen
seikkailu, joka etsii Illuminiumia – esityksen ydintä – kuten tiedemiehet alkuaineita. Matkalla löytyy paljon muutakin kuin mitä aluksi luuli
etsivänsä.

ILLUMINIUM – KOULULAISNÄYTÖKSET
TO 9.5 KLO.13 JA TO 16.5 KLO.13
• Esityksen kesto: 1h
• Paikka: TEHDAS Teatterin teatterisali
• Avainteemat: Tieteen ja taiteen yhdistäminen, monitaide
• Elämyspolkusuositus: 5.lk, 9.lk

LIPUT KOULULUOKILLE 10 € / HLÖ
Varaukset ja tiedustelut:
teatteri@tehdasteatteri.fi tai puhelimitse 050 4413136 teatterisihteeri Siina Siltanen.
lisätietoa kaikista esityksistä:
www.tehdasteatteri.fi

TEHDAS Teatteri sijaitsee Förin vieressä, Manillan
vanhassa tehdaskiinteistössä
TEHDAS Teatteri, Manilla, itäinen Rantakatu 64, 20810
Turku - www.tehdasteatteri.fi

