
Prinsessa Pikkiriikki on maailman ihanin, tuhmin ja kiltein 
tyttö, joka asuu osoitteessa Vanha Kuninkaantie 15. Hän ei 
ole oikea prinsessa, vaan on itse päättänyt ryhtyä sellaisek-
si. Prinsessa Pikkiriikki taikoo aikuiset Himpskattiin, när-
kästyy äidin mahaan muuttaneesta rasittavasta Urposta ja 
rakentaa maailman hienoimman oman kodin -  kuten vain 
itsemääräämisoikeuttaan harjoitteleva pikkiriikkinen prin-
sessa osaa. 

Prinsessa Pikkiriikki - kaikkien tuhmuroijien sankari on voi-
mallinen nukketeatterinäytelmä, joka soveltuu alakoulun 

1.-3.luokkalaisille, eikä jätä kylmäksi aikuiskatsojiakaan. 
Se kertoo lahjakkaasti arkea ja mielikuvitusta sekoittavia 
tarinoita hurmaavan päähenkilönsä Pikkiriikin tärkeistä 
hetkistä. Esityksessä kyseenalaistetaan aikuisten (typeriä) 
sääntöjä ja käydään läpi pieniä suuria juttuja aina kotoa 
karkailusta ja ystävän löytymisestä koirankakkataikavää-
kylöihin saakka.

Esitys pohjautuu Hannele Lampelan ja Ninka Reitun rie-
mukkaaseen lastenkirjasarjaan Prinsessa Pikkiriikki.

Prinsessa Pikkiriikki 
- kaikkien tuhmuroijien sankari

Koululaisnäytökset klo 9.00

 pe 7.5. | ti 18.5. | ke 19.5. | to 20.5. | pe 21.5. 

Esityksen kesto: 1 h
Paikka: TEHDAS Teatterin vinttinäyttämö
Avainteemat: nukketeatteri, rohkeus, tunteet, itsetuntemus, omavaltaisuus, 
itsemäärämisoikeus, ystävyys, säännöt
Elämyspolkusuositus: 3.lk

Teatterimme on mukana Turun kaupungin Elämyspolus-
sa, joten 3.-, 5.- ja 9.-luokkalaisille tarjoamme teatterilippuja 
Elämyspolkuhinnalla 10 e/oppilas. Koululaisnäytöksiin saa 
alennusliput muillekin luokka-asteille.

Papalla on aina hattu päässä. Paitsi kun hän nukkuu. Erää-
nä aamuna hattu on kadonnut, mikä on tietenkin katastrofi. 
Hattu on Papalla oltava, ja pian omituiset naapurit ja sala-
peräisesti ilmestyvät vihjeet johtavat Papan ennen kokemat-
tomille teille hatun perässä. Sekopäisen matkan varrelta 
Pappa ei löydä hattua vaan viisi pientä esinettä, jotka saavat 
hänet muistamaan... 

Hulvaton ja koskettava Hattujahti-esitys perustuu Viirun ja 
Pesosen luojan Sven Nordqvistin lastenkirjaan Hattjakten. 

Näytökset ovat yhdelle luokalle kerrallaan (min. 15 - max. 
32) - näin takaamme jokaiselle mahdollisimman turvalli-
sen ja elämyksellisen vierailun teatterissa! 
Katso myös teatterin turvallisuusohjeistus: 
http://www.tehdasteatteri.fi/lisatiedot/

Rakastetun kirjailijan vähän tuntemattomammaksi jäänyt 
kirja nähdään nyt ensimmäistä kertaa ammattilaistoteu-
tuksena suomalaisessa teatterissa. Manillan pihapiirissä 
nähtävän esityksen jälkeen oppilaille avautuu mielikuvi-
tuksellisiin puuhiin kutsuva työpaja Manillan pihapiirissä.

Hattujahti-esitykseen ovat tervetulleita kaikki ikään katso-
matta, mutta tälle löytöretkelle kutsumme erityisesti perus-
koulun nuorimmat oppilaat ja elämyspolun kolmasluokka-
laiset!

TEHDAS Teatteri 
kutsuu Turun koululaisia 

teatteriin:
Riemukasta lastenteatteria nykynukketeatterin 

kärkinimiltä TEHDAS Teatterissa!

HATTUJAHTI 
- NUKKETEATTERISEIKKAILU MANILLAN PIHAPIIRISSÄ

Koululaisnäytökset klo 9.00

pe 23.4. | ti 27.4. | ke 28.4. | to 29.4.

Esityksen kesto: 45 min + työpaja 45 min
Paikka: TEHDAS Teatterin pihapiiri
Avainteemat: nukketeatteri, löytöretki, huumori, seikkailu, muistot, tunneside, 
tavarat, vauhti ja pysähtyminen
Elämyspolkusuositus: 3.lk

www.tehdasteatteri.fi

050 4122344
liput@tehdasteatteri.fi

Itäinen Rantakatu 64 A (Manilla) Turku

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.


