
TEHDAS Teatteri kutsuu Turun koululaisia osaksi 20-vuotisjuhlavuottaan!

jotta teatterivierailu olisi kaikille turvallinen, voimme ottaa näytöksiin vain yhden luokan kerrallaan.
Katso myös teatterin turvallisuusohjeistus: http://www.tehdasteatteri.fi/lisatiedot/
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 Itäinen Rantakatu 64 A (Manilla) Turku

Lisätietoja esityksistä löydät osoitteesta:
www.tehdasteatteri.fi

Poikkeuksellisia lipputarjouksia koululaisnäytöksiin 0-10€! Teatterimme on mukana Turun kaupungin Elämyspo-
lussa, joka tarjoaa teatteriliput kaikille turkulaisille 3.-, 5.- ja 9.-luokkalaisille. Koululaisnäytöksiin saa alennusliput 

muillekin luokka-asteille.

Hamilton-manaatin vaikea elämä
KOULULAISNÄYTÖKSET: 10.12. JA 11.12. KLO 13.00

10€ / LIPPU 

Esityksen kesto: 2h

Paikka: TEHDAS Teatteri, Manilla

Avainteemat: luontosuhde, nykyrunous, nykynukketeatteri, ekologia, yksinäisyys, posthumanismi

Elämyspolkusuositus: 9.lk

”Luonnon säännötön puoli, sen epäjatkuva ja oiku-
kas puoli on aina ollut tieteelle arvoitus – tai vieläkin 
pahempaa – painajaisuni.” (James Gleick: KAAOS, 
Art House 1989)

Heitetään haikean hilpeät jäähyväiset ihmiskeskei-
syydelle ja lähdetään matkalle. Suunta kohti tunte-
matonta!

Hamilton- manaatin vaikea elämä on nykynukke-
teatteria ja nykyrunoutta yhdistävä, episodimuo-
toinen näyttämöteos. Esitys syntyi matkalla Jääme-
relle: huoltoasemien vessoissa, tyhjenevien kylien 
raiteilla, lumisissa metsissä, tuntemattomien nurkis-
sa, virtaavien vesien äärillä, ruuhkassa ja erämaas-
sa ja sai varsinaisen kaaoskasteen uiskennellessaan 
läpi pandemia-ajan. Mutta viimein, kaiken turbu-

lenssin jälkeen, seikkailun varrelta löytyneet saaliit 
- tyhjenevät, täyttyvät ja kerrostuvat kartat, myös 
se kartoittamaton - lävähtävät TEHDAS Teatterin 
näyttämölle repaleisena, uteliaana ja mereltä tuok-
sahtavana aikuisten nukketeatterina.

Tommi Parkon tuoreeseen runokirjaan perustuva 
esitys voi olla hauska mutta ei piristävällä tavalla. Se 
ui oudoissa, kylmissä vesissä ja hengittää animoi-
duissa materiassa. Se juhlii nimiä pakenevia olento-
ja, jopa hirviöitä, etääntymistä, hallitsemattomuutta, 
tuntemattomia alueita ja uusia suuntia. Pyörteilevän 
veden logiikalla virtaava näyttämöruno hekumoi 
pakofantasioilla, tuijottaa vähän liian pitkään muo-
dottomaan ja kysyy: mitä on tuntematon meissä?

Kolme mielikuvitusta 
ruokkivaa

ensiesitystä Turussa:

15.9. ja 28.9. Kuvitteellisten olentojen kokoelma 
(kaikki luokka-asteet) / ilmainen

25.9. - Unikuskit 
(1.-5.-luokkalaisille) / 3€ / lippu min. 20 henkilöä

10.12. ja  11.12. - Hamilton-manaatin vaikea elämä 
(9.-luokkalaisille) / 10€ / lippu

Kuvitteellisten olentojen kokoelma
KOULULAISNÄYTÖKSET: TI 15.9. (VARATTU) JA MA 28.9. KLO 9.00 ILMAINEN

 

Esitystapahtuman kesto: 2,5h

Paikka: Pääkirjasto, Studio

Avainteemat: ruumiillinen kuvittelu, ylisukupolvisuus, lajienvälisyys, yhteisöllisyys, rohkeus, itsetuntemus

Elämyspolkusuositus: sopii kaikille luokka-asteille

Onko olennolla hampaat?  Onko sillä ulkonevat 
korvat? Onko sillä iho, turkki tai höyhenet? Mi-
ten se liikkuu? Mistä se pitää? Montako raajaa 
sillä on? Onko sillä siivet, lonkeroita, töppöset 
tai kaviot? Onko sillä häntä tai pyrstö?
 
Kuvitteellisten olentojen kokoelma on helsinki-
läisen Toisissa tiloissa esitystaiteen kollektiivin 
uusin teos, joka avaa ovet mielikuvitukseen, ta-
rinoihin ja unissa elävien olentojen maailmaan. 
Osallistavassa esityksessä tutustutaan kollek-
tiivisessa tajunnassamme asuviin olentoihin ja 
synnytetään niitä ruumiillisesti. Miltä tuntuu 
olla tarujen mystinen hirviö tai sukupuuttoon 
kuollut eläin? Millaista on kohdata uniesi lohi-
käärme?  

Tulemme tutuiksi outojen olioiden kanssa, joita 
elää sisällämme. Kuvittelullamme ei ole rajoja, 
tule kurkistamaan millaisia olentoja mielessäsi 
asuu!

Tässä esityksessä osallistuja on samaan ai-
kaan esityksen tekijä ja katsoja. Kokemukselli-

nen esitystapahtuma koostuu pääkirjaston Stu-
diossa tapahtuvasta työpajasta, evästauosta ja 
vierailusta kirjastoon. Työpajassa tutustumme 
ei-inhimillisiin olentoihin ja opettelemme ruu-
miillistamaan niitä yhdessä. Esityksen aikana 
vieraillaan myös kirjaston käytävillä ja tarkas-
tellaan tuttua paikkaa uudesta näkökulmasta.  

Kaikille soveltuvien toiminnallisten harjoittei-
den kautta Kuvitteellisten olentojen kokoelma 
kutsuu lapset ja nuoret  jakamaan omia kuvitel-
miaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ym-
päristössä. Yhdessä tekemällä opimme lisää toi-
sistamme ja itsestämme. 

Kuvitteellisten olentojen kokoelma antaa tur-
kulaisille koululaisille ainutlaatuisen mah-
dollisuuden päästä osaksi yhden Suomen 
merkittävimmän ja kansainvälisimmän  esitys-
taidekollektiivin uusinta teosta ja ainutlaatuista 
työskentelytapaa.

Päälle mukavat, liikkumiseen soveltuvat vaat-
teet ja omat eväät mukaan. 

Lisää tietoa Toisissa tiloissa -kollektiivista ja sen esityksistä ja kehittämistä
harjoitteista löydät osoitteesta: www.toisissatiloissa.net

UNIKUSKIT
KOULULAISNÄYTÖKSET: 25.9. KLO 8.45 JA KLO 10.15

vain 3€ / lippu (min. 20 henkilöä)

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 nuk-
keteatteriseikkailu. Esitys perustuu lasten nä-
kemiin uniin, joita työryhmä on kerännyt haas-
tattelemalla lapsiryhmiä päiväkodeissa ja 
alakouluissa.

Unikuskien näyttämön sydän on maaginen Uni-
kone, josta unet purkautuvat ilmoille kuin vil-
liintyneet kuplat saippuakoneesta. Unikuskien 
maailmassa unet ovat rinnakkaistodellisuus, ko-
likon kääntöpuoli, johon arjen tapahtumat vuo-
tavat ja sekoittuvat. Esitys tutkii arjen kieltojen ja 

rajojen sekä tiedostamattoman suhdetta ja väit-
tää, että painajaisia ei tarvitse pelätä - unet voi-
vat pysäyttää meidät asioiden äärelle, jotka mei-
dän on tärkeä kohdata.
”Paras esitys ikinä!” (Lapsikatsoja.)
“Ei lastenteatterin pidä olla pumpulisessa höy-
henpilvessä leijuntaa, vaan myös rajuja asioita 
voi käsitellä. Kiitos! Mieleenpainuva esitys!” (Ai-
kuiskatsoja.)

”En kestä. Tää menee ehkä top10-teatteriesityk-
siin ikinä. Olen vähän pökerryksissä edelleen. 
Kiitos!” (Aikuiskatsoja)

Linkki viralliseen traileriin: https://www.youtu-
be.com/watch?v=mJ5EuvylIRs#action=share
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