
TEHDAS Teatteri kutsuu Turun koululaisia osaksi 20-vuotisjuhlavuottaan! 
 
Neljä mielikuvitusta ruokkivaa ensiesitystä Turussa: 
 
12.3. ja 13.3. - H.C - poeettinen kohtaaminen Englannissa 
23.4. ja 7.5. - Hamilton-manaatin vaikea elämä 
27.4. ja 4.5. - Kuvitteellisten olentojen kokoelma 
25.9. - Unikuskit 
 
H.C - poeettinen kohtaaminen Englannissa 
 
Koululaisnäytökset: 12.3. ja 13.3. klo 13.00 
  
Esityksen kesto: 1h 15min 
Paikka: TEHDAS Teatteri, Manilla 
Avainteemat: kirjailijat, julkisuus ja minäkuva, H.C. Andersen, kirjallisuushistoria, 
kommunikaatio 
Elämyspolkusuositus: 9.lk 
 
Kesällä 1857 kirjailija Charles Dickens kutsui tanskalaisen runoilijan ja satusedän H.C. 
Andersenin vieraakseen. H.C. leiriytyikin meluisan mielikuvitusmaailmansa sekä luomiensa 
hahmojen kanssa taloon. 
 
Andersen liittyi mielellään kuuluisuuksien seuraan siinä toivossa, että saisi osan heidän 
loistostaan. Hän oli sosiaalisesti kömpelö ja hyväksynnän kaipuussaan ahne. Tämän 
vastapainona H.C. kirjoitti koskettavia satuja omasta syrjään jääneestä, väärinymmärretystä 
itsestään. Epäsuhta todellisuuden ja haaveiden välillä sai hänet pettymään kerta toisensa 
jälkeen.  
 
Livemusiikki, nuket ja Andersenille tunnusomaiset paperileikkaustyöt vievät katsojan 
matkalle kahden kirjailijatähden mielenmaisemiin ja ystävyyteen. 
 
Hamilton-manaatin vaikea elämä 
 
Koululaisnäytökset: 23.4. ja 7.5. klo 13.00 
  
Esityksen kesto: 2h 
Paikka: TEHDAS Teatteri, Manilla 
Avainteemat: luontosuhde, nykyrunous, nykynukketeatteri, ekologia, yksinäisyys, 
posthumanismi 
Elämyspolkusuositus: 9.lk 
 
Heitetään haikean hilpeät jäähyväiset ihmiskeskeisyydelle ja lähdetään matkalle. Suunta 
kohti kaaosta! 
 



Hamilton-manaatin vaikea elämä on nykynukketeatteria ja nykyrunoutta yhdistävä 
varomaton näyttämöteos. Tommi Parkon tuoreeseen runokirjaan perustuvan esityksen 
dramaturgia on virtaavan veden liike, jossa runo hengittää ja kirkuu animoiduissa 
materiassa. 
 
Kuvitteellisten olentojen kokoelma 
 
Koululaisnäytökset: ma 27.4. ja 4.5. klo 9.00 
  
Esitystapahtuman kesto: 2,5h 
Paikka: Pääkirjasto, Studio 
Avainteemat: ruumiillinen kuvittelu, ylisukupolvisuus, lajienvälisyys, yhteisöllisyys, 
rohkeus, itsetuntemus 
Elämyspolkusuositus: sopii kaikille luokka-asteille 
 
Kuvitteellisten olentojen kokoelma on helsinkiläisen Toisissa tiloissa esitystaiteen kollektiivin 
uusin teos, joka avaa ovet mielikuvitukseen, tarinoihin ja unissa elävien olentojen 
maailmaan. Millainen voisi olla krokotiilin ja tipun yhdistelmä "kriputiili"? Uskallatko lähteä 
lohikäärmeen matkaan? Kuvittelullamme ei ole rajoja, tule kurkistamaan millaisia olentoja 
mielessäsi asuu! 
 
Tässä esityksessä osallistuja on samaan aikaan esityksen tekijä ja katsoja. Kokemuksellinen 
esitystapahtuma koostuu pääkirjaston Studiossa tapahtuvasta työpajasta, evästauosta ja 
vierailusta kirjastoon. Työpajassa tutustumme ei-inhimillisiin olentoihin ja opettelemme 
ruumiillistamaan niitä yhdessä. Tämän jälkeen olennot vierailevat kirjastossa ja tarkastelevat 
tuttua ympäristöä uudesta näkökulmasta. 
 
Kaikille soveltuvien toiminnallisten harjoitteiden kautta Kuvitteellisten olentojen kokoelma 
kutsuu lapset ja nuoret  jakamaan omia kuvitelmiaan turvallisessa ja luottamuksellisessa 
ympäristössä. Yhdessä tekemällä opimme lisää toisistamme ja itsestämme.  
 
Kuvitteellisten olentojen kokoelma antaa turkulaisille koululaisille ainutlaatuisen 
mahdollisuuden päästä osaksi yhden Suomen merkittävimmän ja kansainvälisimmän 
esitystaidekollektiivin uusinta teosta ja uniikkia työskentelyä. 
 
Päälle mukavat, liikkumiseen soveltuvat vaatteet ja omat eväät mukaan.  
 
Lisää tietoa Toisissa tiloissa -kollektiivista ja sen esityksistä ja kehittämistä 
harjoitteista löydät osoitteesta: www.toisissatiloissa.net 
 
 
Unikuskit 

http://www.toisissatiloissa.net/
http://www.toisissatiloissa.net/


 
Koululaisnäytökset: 25.9. klo 8.45 ja klo 10.15 
  
Esityksen kesto: 1h 
Paikka: TEHDAS Teatteri, Manilla 
Avainteemat: unet, arkitodellisuus, nukketeatteri, seikkailu 
Elämyspolkusuositus: 3.lk ja 5.lk 
 
Vuoden 2019 ITU-palkinnon voittaja! 
 
Unikuskit-työryhmän ja Höyhentämö-teatterin Unikuskit on vauhdikas ja anarkistinen 
nukketeatteriseikkailu. Esitys perustuu lasten näkemiin uniin, joita työryhmä on kerännyt 
haastattelemalla lapsiryhmiä päiväkodeissa ja alakouluissa.  
 
“Ei lastenteatterin pidä olla pumpulisessa höyhenpilvessä leijuntaa, vaan myös rajuja asioita 
voi käsitellä. Kiitos! Mieleenpainuva esitys!” (Aikuiskatsoja.) 

”Paras esitys ikinä!” (Lapsikatsoja.) 

Linkki viralliseen traileriin: https://www.youtube.com/watch?v=mJ5EuvylIRs#action=share 
 
---------------- 
Lisätietoja esityksistä löydät osoitteesta: 
www.tehdasteatteri.fi 
 
 
LIPUT KOULULUOKILLE 10€ / HLÖ 
Varaukset ja tiedustelut: 
teatteri@tehdasteatteri.fi tai 050 4413136 teatterisihteeri Siina Siltanen 
 
TEHDAS Teatteri on koonnut taidepedagogisen paketin, jonka avulla oppilaat ja opettajat 
voivat syventää teatterikokemuksen käsittelyä omissa luokissa ennen ja jälkeen vierailun. 
Kysy pakettia, niin lähetämme sen sinulle sähköpostiin. 
 
TEHDAS Teatteri sijaitsee Förin vieressä, Manillassa. 
Itäinen Rantakatu 64 
20810 Turku 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ5EuvylIRs#action=share
mailto:teatteri@tehdasteatteri.fi

