
Tervetuloa kaikki katsomaan kakkosten dokumenttiteatteriesityksiä!

 
15.-17.5.2019 Naru-teatteri Linnankatu 54, 1. krs. 

Dokumenttiteatteriviikolla nähdään viisi erilaista dokumentteihin perustuvaa esitystä. Esitykset on jaettu kahteen koko-
naisuuteen, jotka voi katsoa joko samana iltana tai erillisinä päivinä. 
Dokumenttiteatteri on ajankohtainen nykyteatterin muoto, joka perustuu todellisuuteen. Esityksen aineistona käytetään 
jotakin dokumentaarista materiaalia, esimerkiksi haastatteluja, pöytäkirjoja, historiallisia lähteitä, puheita tms. Esitykset 
voivat sisältää myös kuvitteellista ja tulkinnallista ainesta.  
Toisen vuoden teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat ovat valinneet esitysten aiheet ja lähtökohtamateriaalit esityksilleen 
omien kiinnostuksen kohteidensa perusteella. Maaliskuussa alkaneessa opiskeluprosessissa on tutustuttu dokumentti-
teatterin historiaan, työtapoihin ja etiikkaan. Dokumenttiteatterin tekemistä on opeteltu käytännön kautta.  
Esitysajat:
ke 15.5.  klo 17.30 A / klo 19 B 
to 16.5.  klo 17.30 A / klo 19 B 
pe 17.5.  klo 17.30 A / klo 19 B

A kokonaisuus sisältää esitykset: 
Vitsin Hyvä Osanen 
Esitys on raapaisu Kari Söderqvistin kirjoittamasta/kokoa-
masta näytelmästä Vitsin Hyvä Juttu. ”Veteraanien joukossa 
on stand up -esiintyjiä, jotka tekevät komediaa kokemistaan 
vaaroista; Keskustelu komediasta yhteiskunnallisena vaikut-
tajana ja yksilön ilmaisukeinona on vaarallisen tulenherkkä.” 
Raapaisu on komedinen nukketeatteritulkinta, joka käsitte-
lee huumorin moraalia. 
Dramaturgia ja käsik ir joitus :  Kari Söderqvist 
Näyttel i jät :  Kari Söderqvist ja Olavi Ermala 
Lahja kahdelle 
Ohjaajana lähdin tutkimaan uskonnon ja seksuaalikasvatuk-
sen suhdetta läpi Suomen historian, aikeena rikkoa tabuja ja 
avata keskustelua tämän päivän seksuaalikasvatuksesta. 
Kunnes kaksi klovnia varasti stagen... 
Ohjaaja :  Minka Laukniemi 
Klovneina:  Karoliina Illi ja Anni Suvanto 
Boop-criminal  
”Hanna nautiskeli rinnat paljaana rannalla - uimavalvoja 
soitti poliisit Hyvinkäällä”  
”Lue myös: Prinssi Charles on käyttänyt samoja uimahousu-
ja jo 12 vuotta”  - Viihdeuutiset, 17.8.2018, stara.fi 

HUOM! poikkeuksena pe 17. 5. jolloin  A –kokonaisuudessa 
nähdään vain Lahja ja Boopcriminal 

B kokonaisuus sisältää esitykset: 
Liekeissä  
Turku 4. syyskuuta 1827. On tiistai. Aninkaistenmäellä asu-
van kauppias Hellmanin talosta leimahtaa liekki ja niin hel-
vetti pääsee irti.  Tämä visuaalinen esineteatteriteos kertoo 
erään tragedian Suomen historiasta. 
Es i tyksen toteutus:  Aliisa Kallio ja Tella Vahala 
Proj isoinnit :  Andy Pilke 
Hienojen puheiden ilta 
”Kaikki on silleen, että pidä nyt puhe. Ei oo hirveen helppoo 
aina. Jos kukat otetaan pois vedestä, niin nehän kuolee.”  
Käsik ir joitus :  Laura Torkkel ja Riikka Kasper-Hyökyvirta  
Es i intyjä :  Laura Torkkel  
Ohjaus:  Riikka Kasper-Hyökyvirta  
Ohjaajan assistentt i :  Olavi Ermala 

Esitykset ovat ilmaisia, mutta paikkavaraus on hyvä 
tehdä katsomon pienen koon takia. 
PAIKKAVARAUKSET (klikkaa): 
Google form linkki: https://docs.google.com/forms/d/1P-
zE4Ouz4GTxYrB4J6K9xqJmRAe20ISi9O69zEAr268E/edit 
lisätietoja opintojakson opettajalta:  
Minna Haapasalo minna.haapasalo@turkuamk.fi 
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