TEHDAS Teatteri kutsuu Turun koululaisia osaksi 20-vuotisjuhlavuottaan!
Teatterimme on mukana Turun kaupungin Elämyspolussa, joka tarjoaa
teatteriliput kaikille turkulaisille 3.-, 5.- ja 9.-luokkalaisille.
Koululaisnäytöksiin saa alennusliput muillekin luokka-asteille.
Näytökset ovat yhdelle luokalle kerrallaan - näin takaamme jokaiselle mahdollisimman turvallisen ja elämyksellisen
vierailun teatterissa! Katso myös teatterin turvallisuusohjeistus:
www.tehdasteatteri.fi/lisatiedot/

Joulukuussa näyttämön valtaa kantaesitys:

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 oikukas puoli on aina ollut tieteelle arvoitus – tai vieläkin pahempaa
– painajaisuni.” (James Gleick: KAAOS, Art House 1989)
Heitetään haikean hilpeät jäähyväiset ihmiskeskeisyydelle ja lähdetään matkalle. Suunta kohti tuntematonta!
Hamilton-manaatin vaikea elämä on nykynukketeatteria ja nykyrunoutta yhdistävä, episodimuotoinen näyttämöteos.
Esitys syntyi matkalla Jäämerelle: huoltoasemien vessoissa, tyhjenevien kylien raiteilla, lumisissa metsissä, tuntemattomien nurkissa, virtaavien vesien äärillä, ruuhkassa ja erämaassa ja sai varsinaisen kaaoskasteen uiskennellessaan läpi
pandemia-ajan. Mutta viimein, kaiken turbulenssin jälkeen, seikkailun varrelta löytyneet saaliit - tyhjenevät, täyttyvät ja
kerrostuvat kartat, myös se kartoittamaton - lävähtävät TEHDAS Teatterin näyttämölle repaleisena, uteliaana ja mereltä
tuoksahtavana aikuisten nukketeatterina.
Tommi Parkon tuoreeseen runokirjaan perustuva esitys voi olla hauska mutta ei piristävällä tavalla. Se ui oudoissa, kylmissä vesissä ja hengittää animoiduissa materiassa. Se juhlii nimiä pakenevia olentoja, jopa hirviöitä, etääntymistä, hallitsemattomuutta, tuntemattomia alueita ja uusia suuntia. Pyörteilevän veden logiikalla virtaava näyttämöruno hekumoi
pakofantasioilla, tuijottaa vähän liian pitkään muodottomaan ja kysyy: mitä on tuntematon meissä?

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

Lisätietoja esityksistä löydät osoitteesta:
www.tehdasteatteri.fi

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

