Tehtaan suurenmoista teatteria nuorille
valloittavilta teatterintekijöiltä!
Syksyn 2022 ohjelmistossa on uudessa Manillan tilassa koettava nykyesitys Baby Judo.
Tätä esitystä suosittelemme yläkoulun kaseille ja yseille sekä lukiolaisille. Esitys sopii
myös S2-opiskelijoille, koska siinä käytetään suomea, englantia ja sanatonta kieltä.
Tehdas Teatteri on mukana Turun kaupungin Elämyspolussa, joten 3.-, 5.- ja 9.-luokkalaisille liput Elämyspolkuhinnalla 12 e/oppilas teatterilla esitettäviin koululaisnäytöksiin. Elämyspolkuesityksiin saa alennusliput
muillekin luokka-asteille. Teatterin kautta voi myös tiedustella kouluille tilattavia esityksiä ja työpajoja.

Tuttujen katsomoiden, salin (min. 20 - max. 50 katsojaa)
ja vinttinäyttämön (min. 15 - max. 32), rinnalle olemme
avaamassa aivan uutta esitystilaa Jokistudiossamme,
jonne rakentuu katsomo 30 henkilölle. Varaukset pyydämme tekemään viimeistään pe 9.9.

BABY JUDO

Esityksen kesto: 1t
Paikka: Tehdas Teatterin Jokistudio
Avainteemat: ruumiillisuus, nukke- ja materiaaliteatteri, tanssi
Elämyspolkusuositus: 9.lk - sopii myös 8.lk ja lukiolaisille

Kammottavalla tavallaan hauska, nyrjähtänyt ja ainutlaatuinen Baby Judo kelluu esityksen ja taide-esineen
rajoilla, kuin kuparinhohtoisten hauisten täyteen pumppaama uimarengas unohtuneena Ibizan azurinsinisiin
rantavesiin. Vesi on tosi lämmintä. Vesi on tosi pehmeää.
Baby Judo on kehollisesta ja liikkeellisestä ilmaisusta
ammentava teatteriesitys esitystaiteen, tanssin ja nukketeatterin ristivedossa. Baby Judon keskeisintä materiaalia ovat tosiasialliset näyttämöllä esiintyvät ihmiset

Esitykset:
ke 21.9. klo 10 ja 13
to 22.9. klo 10
pe 23.9. klo 10 ja 13

ruumiillisuuksineen, preesenseineen, taitoineen ja henkilöhistorioineen. Kokemus taitojen rajallisuudesta yhdistää meitä kaikkia. Olemme aina kuin vauvoja opettelemassa judoa. Kuin taaperoikäisten judossa, Baby
Judossa kohtaavat nykyistä olemisen tapaa kuvaavana
yhdistelmänä uusien taitojen opettelu, täsmällisyys, ihmisenä olemisen ja urheilulajien absurdius ja koominen
vieraannuttavuus, leikin ja pelin sekoittuminen, ja Homo
Puppy, tuo söpö ja domestikoitunut nykyihminen.

LIPUT KOULULUOKILLE 12€ / HLÖ
Varaukset ja tiedustelut:
maria.laitila@tehdasteatteri.fi
yleisötyön koordinaattori Maria Laitila
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. Lähetämme sen sinulle sähköpostiin ennen vierailua.
Tehdas Teatteri sijaitsee Förin vieressä, Manillassa.
Itäinen Rantakatu 64
20810 Turku

www.tehdasteatteri.fi

