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Syksyllä (ke 15. syyskuuta) toteutetaan ensim-
mäisen kerran lastenkulttuurin illanvietto, jos-
sa pääset tutustumaan ilahduttavalla tavalla 
lapsille ja nuorille suunnattuun näyttämötai-
teen ohjelmistoon!

Manillan idyllisen kulttuuritehtaan miljööhön 
on asettunut taloksi moni-ilmeinen ja eloisa 
esittävien taiteiden ammattilaisten joukko, jo-
ten päätimme kutsua lasten ja nuorten kanssa 
työskenteleviä aikuisia inspiroivaan ohjelmiston 
esittelyiltaan. Illan aikana pääset kokemaan hen-
kilökohtaisesti otteita ohjelmistosta, tapaamaan 
taiteilijoita ja nauttimaan rennosta ilmapiiristä 
viinitarjoilun kanssa. Samalla voit tutustua histo-
riallisesti merkittävään Manillan kulttuuritehtaa-
seen ja Manifestin vaikuttavaan taidenäyttelyyn. 
Yhteinen ilta alkaa ja päättyy Vanhan viinateh-
taan Danasalissa.

Me kutsujat olemme kattava joukko taiteen am-
mattilaisia nykyteatterin, uuden nukketeatterin, 
tanssin ja esitystaiteen aloilta. Ohjelmistoissa on 
vuosittain ensi-iltoja, jotka tempaavat mukaansa 
lapset ja nuoret, unohtamatta aikuisia.

Aura of Puppets on kymmeniä nukketeatteri-
taiteilijoita yhteen kokoava maankuulu verkosto, 
jonka päämaja ja taiteilijoiden työskentelytilat 
löytyvät Turun Manillasta. Toimintaan kuuluvat 
oleellisesti myös erilaiset tapahtumat, kuten 
marraskuinen, kansainvälinen nukketeatterijuh-
la TIP-Fest. Verkoston taiteilijat toteuttavat niin 
koko perheelle kuin aikuisillekin suunnattuja 
esityksiä, työpajoja ja koulutuksia. www.auraof-
puppets.com

Aurinkobaletti on turkulainen nykytanssiryh-
mä ja tanssiteatteri, jonka ohjelmisto tarjoaa 
esityksiä niin aikuisille, lapsille kuin ryhmillekin. 
Ryhmä on saanut kiitosta uusiutumiskyvystään 
sekä vahvasta ensemblestaan, joka on valmis 

rikkomaan oman genrensä rajat. Aurinkobaletin 
taiteellisena johtajana toimii tanssija-koreografi 
Urmas Poolamets. www.aurinkobaletti.fi

Grus Grus Teatteri on eri näyttämötaiteita yh-
distävä kummajainen, joka pyrkii usein yllättä-
mään sekä itsensä että katsojat. Teatterin toi-
misto sijaitsee Manillassa, mutta sen esityksiä 
voi nähdä eri puolilla kaupunkia, milloin kadulla, 
milloin museossa ja myös usein eri näyttämöil-
lä. Grus Grus Teatteri  kiertää aktiivisesti koti- ja 
ulkomailla. Tämän aina liikkeellä ja aina uusiutu-
van ryhmän lisänimi on “Henkinen lentoyhtiö”.
www.grusgrus.fi

Läntinen tanssin aluekeskus on tanssin am-
mattilaisten verkostomainen organisaatio 
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. LTAn 
päätehtävä on tanssitaiteen saatavuuden ja saa-
vutettavuuden lisääminen sekä vapaan kentän 
tanssitaiteilijoiden työskentelyedellytysten ke-
hittäminen alueella. LTAn palveluvalikoimassa 
on tanssiteoksia, valtakunnallisesti tunnustettua 
Tanssikummi® -palvelua, eri ikäisille räätälöityjä 
liikeilmaisun ja tanssin työpajoja sekä yhteisö-
tanssia. LTAn toimisto ja Studio sijaitsevat Turun 
Manillassa. www.l-tanssi.fi

TEHDAS Teatteri on turkulainen vapaan kentän 
ammattiteatteri ja suomalaisen nukketeatterin 
päänäyttämö. TEHDAS toimii areenana ennak-
koluulottomille näyttämötaiteellisille avauksille 
ja tukee kunnianhimoisesti, tutkien ja kokeil-
len työhönsä suhtautuvia ammattitaiteilijoita ja 
-ryhmiä. Ohjelmistossa korostuvat yhteistyöpro-
jektit eri taiteen alojen välillä. Teatterin ohjelmis-
tossa painopisteen saavat omat kantaesitykset 
sekä rajoja rikkova ohjelmisto. 
www.tehdasteatteri.fi
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Mitä: Lapsille ja nuorille suunnatun ohjel-
miston inspiroiva esittelyilta, tutustuminen 
Manillan kulttuuritehtaaseen ja taidenäyt-
telyyn.  Viinitarjoilu ja arpajaiset!

Milloin: Tehdasfestivaali Manifestin aikaan 
ke  15. syyskuuta klo 18-20. Varaa ilta taiteel-
le ja kulttuurille.

Missä: Aurajokirannassa Manillan kulttuuri-
tehtaalla. Itäinen Rantakatu 64, Turku. Ma-
nillan saavutat pyöräillen keskustasta alle 10 
minuutissa ja kävellen vajaan 2 km matka 
taittuu puolessa tunnissa. Hyvät bussiyh- 
teydet kulkevat aivan Manillan vierestä ja 
ilmaisia parkkipaikkoja on kadun varrella.

Pidämme  yhdessä tulevaisuudenuskoa yllä 
ja suunnittelemme riemukasta ja turvallista 
jälleennäkemistä samassa tilassa.  

Ilmoitathan tulostasi viimeistään 1.9. 
teatteri@tehdasteatteri.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Aura of Puppets 
Aurinkobaletti
Grus Grus Teatteri
Läntinen tanssin aluekeskus
Tehdas Teatteri

P.S. Moni meistä on mukana Elämyspolussa!


