kutsuu Turun koululaisia teatteriin:

Lastenteatteria valloittavilta
teatterintekijöiltä TEHDAS Teatterissa!
Teatterimme on mukana Turun kaupungin Elämyspolussa, joten 3.-, 5.- ja 9.-luokkalaisille
tarjoamme teatterilippuja Elämyspolkuhinnalla 10 e/oppilas teatterilla esitettäviin
koululaisnäytöksiin. Elämyspolkuesityksiin saa alennusliput muillekin luokka-asteille.
Teatterin kautta voi myös tiedustella kouluille tilattavia esityksiä ja työpajoja.
Näytökset ovat yhdelle luokalle kerrallaan (min. 15 - max. 32) - näin takaamme jokaiselle
mahdollisimman turvallisen ja elämyksellisen vierailun teatterissa!
Katso myös teatterin turvallisuusohjeistus:
http://www.tehdasteatteri.fi/lisatiedot/

Elämyspolkuesitykset

Koira nimeltään Kissa tapaa kissan
Esitykset: ti 28.9. | ke 29.9.
Koululaisnäytökset: klo 8.30
Esityksen kesto: 45 min
Paikka: TEHDAS Teatterin vinttinäyttämö

Avainteemat: Teatteri, ystävyys,
ulkopuolisuus, yksin jäämisen pelko,
mustasukkaisuus, rakkaus
Elämyspolkusuositus: 3.lk

Koira nimeltään Kissa on sekarotuinen, pörhökarvainen koira. Sen äiti antoi sille nimeksi Kissa, koska kissat ovat itsenäisiä ja itsenäiseksi oli pennunkin opittava. Kovia kokenut koira viettää nyt rauhaisaa, turvaisaa elämää meren äärellä kera ystävänsä, puliukon
nimeltä Näätä.
Eräänä päivänä kaksikon elämään astelee laivan laskusiltaa pitkin pieni musta olento:
kissa.
Muriseva hämmennys valtaa koiran nimeltään Kissa. Siinä herää epäluulo, pelko, kateuskin. Tuoko musta kissa mukanaan epäonnen? Joutuuko koira väistymään uuden ystävyyden tieltä? Vai voiko parivaljakosta tulla kolmen kopla?
Koira nimeltään Kissa tapaa kissan on hassunkurinen tassunojennus alakoulun pienimmille oppilaille. Melankolisesti hymyilevä, leikkisän lyyrinen esitys tarkastelee lämmöllä, miten suuri voima onkaan ystävyys, olimmepa millaisia karvaisia turjakkeita, sekarotuisia piskejä tai kadun yli jolkottelevia pikimustia katteja tahansa.
TEHDAS Teatterin ja kiertävän lastenteatterin Kurnuttavan Sammakon yhteistuotanto
on jatko-osa Koira nimeltään Kissa -esitykselle (2018). Molemmat esitykset perustuvat
Tomi Kontion ja Elina Warstan rakastettuihin lastenkirjoihin.

Prinsessa Pikkiriikki - kaikkien tuhmuroijien sankari
Esitykset:
ma 8.11. | ti 9.11. | ke 10.11. | to 11.11. | pe 12.11.
Koululaisnäytökset: klo 8.30 ja 10.15
Esityksen kesto: 45 min
Paikka: TEHDAS Teatterin vinttinäyttämö

Avainteemat: nukketeatteri, rohkeus,
itsetuntemus, itsemäärämisoikeus,
ystävyys, säännöt
Elämyspolkusuositus: 3.lk

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 sellaiseksi. Prinsessa Pikkiriikki taikoo aikuiset Himpskattiin, närkästyy äidin mahaan muuttaneesta rasittavasta Urposta ja rakentaa maailman hienoimman oman kodin - kuten
vain itsemääräämisoikeuttaan harjoitteleva pikkiriikkinen prinsessa osaa.
Prinsessa Pikkiriikki - kaikkien tuhmuroijien sankari on voimallinen 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 koirankakkataikavääkylöihin saakka.
Esitys pohjautuu Hannele Lampelan ja Ninka Reitun riemukkaaseen lastenkirjasarjaan
Prinsessa Pikkiriikki.

Kouluille tilattavat esitykset

HATTUJAHTI - NUKKETEATTERISEIKKAILU
Esityksen kesto: 45 min + työpaja 45 min
Paikka: Koulujen pihapiiri tai liikuntasali
(räätälöitävä työpaja luokassa, sovittaessa
myös etänä)

Avainteemat: nukketeatteri, huumori,
muistot, tunneside, tavarat, vauhti ja
pysähtyminen
Ikäsuositus: 1.-3.lk

Papalla on aina hattu päässä. Paitsi kun hän nukkuu. Eräänä aamuna hattu on kadonnut,
mikä on tietenkin katastrofi. Hattu on Papalla oltava, ja pian omituiset naapurit ja salaperäisesti ilmestyvät vihjeet johtavat Papan ennen kokemattomille 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. Rakastetun kirjailijan vähän tuntemattomammaksi
jäänyt kirja nähtiin ensimmäistä kertaa ammattilaistoteutuksena suomalaisessa teatterissa keväällä 2021. Pihapiirissä nähtävän esityksen jälkeen oppilaille avautuu mielikuvituksellisiin puuhiin kutsuva työpaja, joka on räätälöitävissä jokaisen ryhmän kanssa.
Työpajaan on integroitu seuraavat oppiaineet, joita opettajat voivat halutessaan syventää: äidinkieli, kuvataide ja matematiikka.
Hattujahti-esitykseen ovat tervetulleita kaikki ikään katsomatta, mutta tälle löytöretkelle kutsumme erityisesti peruskoulun nuorimmat oppilaat!

Viisas Matti ja muita juttuja
Esityksen kesto: 40 min
Paikka: Koulujen pihapiiri tai liikuntasali

Avainteemat: käsinukketeatteri,
kansansadut, huumori, musiikki
Ikäsuositus: 1.-5lk

Viisas Matti ja muita juttuja on kahden runonmittaajan kiertävä pihateatteri, joka seisahtuu kaupunkipuistoihin, jokirantaan, yksityisjuhliin tai vaikka koulun pihalle.
Uutterat mittaajat pysähtyvät mittaamaan niin puiston penkkejä kuin sanojakin. Kahvitauolla kaverukset iskevät tarinaa ja siitä versoo potpuri suomalaisia kansansatuja
suurella sydämellä esitettynä. Hieman absurdien ja hölmöjen tarinoiden punaisena
lankana on loputon optimismi ja mahtailijoiden höynäyttäminen. Musiikin siivittämänä
käsinukkehahmot kuten Viisas Matti, Hauki ja Kiiski, Ampiainen Pampiainen sekä Tonttu
saavat oman tähtihetkensä näyttämöllä.
Runonmittaajat parkkeeraavat mieluusti paikkoihin, joissa ihmiset kuljeskelevat ja viettävät aikaa. Viisas Matti -kokonaisuus voidaan esittää isolle joukolle tai vaikka vain muutamalle katsojalle kerrallaan.
Tiedustelut: Timo Väntsi, 0400 691757 www.timovantsi.fi

Siiran sirkusmatka
Esityksen kesto: 40 min
Paikka: Koulut
Kielet: suomi tai venäjä

Avainteemat: nukketeatteri, ujous,
rohkaistuminen, musiikki, ötökät
Ikäsuositus: 1.-5lk

Siiran sirkusmatka on nukketeatteriesitys arasta Siirasta, joka uskaltautuu ulos vasta
kuultuaan, että Ötökkämetsään saapuu sirkus. Hän etsii siistin takkinsa, korjaa vanhan
polkupyöränsä ja hyppää sen selkään. Siiran matka ei kuitenkaan suju aivan suunnitelmien mukaan…
Matkasta kasvaa hauska ja koskettava tarina ujon olennon rohkaistumisesta, ja siitä miten maailmasta voi löytää itselleen jotakin aivan muuta kuin mitä muut pitävät tavoittelemisen arvoisena.
Nukketeatteritaiteilijoiden loihtima Ötökkämetsä on visuaalisesti kekseliäs ja yllätyksellinen pienoismaailma – täynnä surinaa, pörinää, sirinää ja kaikenmoista hyönteisten
elämää.
Esitys pohjautuu Reetta Niemelän ja Salla Savolaisen keväällä 2017 ilmestyneeseen
Siiran sirkusmatka (Otava) kuvakirjaan. Esitys sai ensi-iltansa keväällä 2017 TEHDAS
Teatterissa Turussa.

Hikoileva maapallo
Esityksen kesto: 35 min
Paikka: Koulujen pihapiiri tai lähimetsä

Avainteemat:
luontosuhde, kierrätys, kulutus
Ikäsuositus: 1.-4.lk

Nukketeatteri Kuuma Ankanpoikasen Hikoileva maapallo -jöröjukkamaisia tarinoita ympäristöstämme on sarjakuvamainen, kaikkina vuodenaikoina ulkona luonnossa toteutettava nukketeatteriesitys.
Esityksen keskiössä touhottavat riimitellen kommunikoivat jörötutkijat. Tekijöiden heittäytyvä läsnäolo ja taidokas nukettaminen nostavat pöheiköstä päivänvaloon oikeita,
isoja kysymyksiä tavalla, jota kuitenkaan ei voi seurata nauramatta ääneen. Tutkijat
kohtaavat riemastuttavan joukon otuksia ja ilmiöitä, joihin maapallon hikoilu, ehkä-kenties-jollakin tavalla-mahdollisesti, saattaa liittyä. Esityksen tavoitteena on herättää
kysymyksiä ja ajatuksia esityksen teemoista yhdessä pohdittavaksi esityksen jälkeen.
Hikoileva maapallo on lastenteatteriesitys, joka toimii täysin mutkattomasti sekä kolmeettä kuusikymmentäkolmevuotiaille.

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. Lähetämme sen sinulle sähköpostiin ennen vierailua.
TEHDAS Teatteri sijaitsee Förin vieressä, Manillassa.
Itäinen Rantakatu 64
20810 Turku

www.tehdasteatteri.fi

050 4122344
liput@tehdasteatteri.fi
Itäinen Rantakatu 64 A (Manilla) Turku

