Monipuolinen ruotsinsuomalainen

TEATTERIVIIKONLOPPU
Västeråsissa 15.–16. lokakuuta 2016
CuLTUREN-talossa, Sintervägen 6

Teatteriliiton ohjaajaprojektin
näytelmien esityksiä
*Joka etsii, hän löytää, *Sohva, *Baari

Keskustelutilaisuus näytelmistä
ja niiden ohjaamisesta
Vetäjänä ohjaaja Carita Välitalo

Teatteriesityksiä

*Repusta poimittua, *Lillukan marjoja,
*Hölmöläiset, *Filifjonkan, *Elipä kerran...

Näyttelijäkurssi senioreille
Ohjaajana Jemina Sillanpää

Iltakonsertti

Jemina & Selina

Lauantaina 15.10.
klo 10 *Baari

Käsikirjoitus: Anita Bemerstam, Göteborg
Ohjaus: Tapio Tamminen, Uumaja
Näyttelijät: Eija Lind (Sinikka), Vesa Päivärinne (Jorma), Jussi
Vartiainen (Leif).
Kesto: noin 35 minuuttia
Ohjaajan sanat: Näytelmää voi kuvata ihmissuhdedraamaksi.
Jorma, joka on ollut kauan reissuillaan, tulee kotiin äidin hautajaisiin. Hän viettää yönsä äidin perustamassa baarissa, jota
sisko Sinikka nykyään hoitaa. Kuvioihin tulee mukaan myös
Jorman rötöskaveri Leif, joka on sisarusten lapsuudenystävä.

klo 11.00 *Joka etsii, hän löytää
Käsikirjoitus: Leena Pasanen, Skellefteå
Ohjaus: Leena Pasanen
Näyttelijät: Saara Sanaksenaho (Vuokko) ja Anja Karinkanta
(Terttu)
Kesto: noin 30 minuuttia
Ohjaajan sanat: Vuokko ja Terttu ovat ystäviä jo kouluajoilta.
Vuokon elämä on pysähtynyt tyypillisen kotirouvan rooliin
neljän seinän sisällä. Ja se vaikuttaa negatiivisesti myös
yhteiselämään avioliitossa. Terttu yrittää auttaa ystäväänsä
löytämään iloa arkipäivään nykyajan menetelmillä.

Teatteriliiton ohjaajakurssilta

klo 13.00 *Sohva

Käsikirjoitus: Kimmo Tetri, Tukholma
Ohjaus: Kimmo Tetri
Näyttelijät: Esko Vuonokari , Mari Lamminpää ja Kimmo Tetri
Kesto: noin 40 minuuttia
Ohjaajan sanat: Lähtökohtana on löytää ruotsinsuomalaisen miehen sisin olemus, tätä teemaa olemme lähestyneet
parisuhteen ja rakkaustarinan kautta. Tällä hetkellä täytyy
tunnustaa, että tiettyjä ongelmia on ilmaantunut, valitsemani
näyttelijät ovat ajaneet minut äärirajoille ohjaajana. Miten
itsestäänselvät asiat voivatkin olla joillekin niin vaikeita.

klo 14.00 Palautekeskustelu
Vetäjänä Carita Välitalo

Kuva: Arja Claesson, Sisuradio

Teatteriohjaaja Carita Välitalo

klo 15.00 *Repusta poimittua

Käsikirjoitus ja ohjaus: Erkki Kellokumpu, Raija Airaksinen-Björklund ja Eeva Wiström
Koreografia: Raija Airaksinen-Björklund
Lavastus, puvustus Ryhmä
Tekniikka/teknik Erkki Kellokumpu
Laulujen sanoitus: Erkki Kellokumpu
Runot: Tauno Jokimäki, Erkki Kellokumpu, Kalle Väänänen
ja Anita Kärkkäinen
Näyttelijät: Mauno Rintamäki, Eero Pakkanen, Kari Moilanen, Pentti Kokko, Kaija Orava, Aune Karbacka, Leena
Salminen, Marjut Flarke, Eeva Wiström, Leena Koskela,
Jani Koskela (Liisa ja Martti)

klo 16.15 *Lillukan marjoja
Lauluja ja runoja
Esiintyjät: Marja ja Olavi Räihä

klo 18.30 Konsertti
Esiintyjät: Jemina & Selina
LIput: 100 kr

Jemina toimii
myös viikonlopun
senioriteatterikurssin ohjaajana
sekä lauantaina
että sunnuntaina.
Kurssista enemmän takasivulla.
HUOMIO!
Sunnuntain
teatteriesityksistä
lapsille ja lapsiperheille on oma
ohjelmaesite.
Jemina & Selina

Jemina Sillanpää on suomalainen näyttelijä ja muusikko. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2010. Sillanpää on näytellyt muun muassa elokuvissa Kalteva
torni ja Ja saapuu oikea yö, jossa hän näytteli naispääosan. Hän on näytellyt myös muun muassa
Yleisradion sarjoissa Ihan sama (2014) ja Haamukirjoittaja (2015). Teatterissa hän on esiintynyt
muun muassa Helsingin kaupunginteatterin Elokuu-näytelmässä vuonna 2009 sekä Kansallisteatterin Saiturin joulussa (2015). Kansallisteatteriin hän on ohjannut esitykset Unelmien aikataulu
sekä Kylä elää-revyyn.
Jemina laulaa ja soittaa viulua siskonsa Selinan kanssa yhtyeessä Jemina & Selina. Yhtye julkaisi
viimeisimmän albumin Rajamailla marraskuussa 2012.

Repusta poimittua -tekijät ja esittäjät,
Pakkasenpanemat

Suomalaisia Liisoja ja Martteja on lukematon määrä ympäri Ruotsia,
jokaisella on oma tarinansa. Tässä näytelmässä ei ole yhtä Liisaa
tai Marttia, tämä on näiden henkilöiden konkreettisista kokemuksista koottu kertomus ihmisistä, jotka joutuivat lähtemään vieraaseen
maahan. Miten se on muuttanut heitä, onnistuiko sopeutuminen ilman
vaikeuksia, miten vaikutti vieraskielinen ympäristö, oliko tai onko
ikävä takaisin Suomeen?

Lillukka, Marja ja Olavi Räihä

SENIORITEATTERIKURSSI
Lauantaina ja sunnuntaina 15.–16. 10.
Västerås, CuLTUREN-talo
Jemina Sillanpään vetämä kurssi tulee sisältämään monipuolista teatteri-ilmaisun
perusopetusta, ilmaisutaidon kehittämistä, sisäisten voimavarojen ja itsetuntemuksen
vahvistamista. Työskentelemme helposti lähestyttävien ryhmä- ja pariharjoitusten,
improvisaation, fyysisen sekä tunne- ja puheilmaisun parissa, musiikkia ja tanssia
hyödyntäen, erilaisia metodeja luovasti yhdistäen. Kurssi sisältää myös yksilötehtäviä, jotka Jemina räätälöi kullekin osallistujalle mielekkäiksi. Kurssi sopii niin ensikertalaisille kuin aktiivisesti teatterin harrastajillekin.
Pieni kotitehtävä kurssille: Etsi suomen- tai ruotsinkielinen teksti, josta pidät, noin
80–100 sanaa. Se voi olla esim. ote novellista, romaanista, aikakauslehdestä, näytelmästä jne. Opettele teksti ulkoa. Valitse teksti, jota et ole aiemmin työstänyt. Jos
sinulla on kysyttävää, laita Jeminalle viestiä: jeminasillanpaa@gmail.com.
Aika
15.-16.10.2016 alkaen kello 10 lauantaina ja päättyen klo 13 sunnuntaina.
Kurssiajat saattavat olla päivien aikana joustavia, ehkä kurssilaiset haluavat nähdä
jonkin edellä esitellyistä esityksistä.
Paikka
Västerås, Culturen-talo. Majoitus läheisessä hotellissa 2-hengen huoneissa.
Kenelle
Kurssi on pääasiassa tarkoitettu seniori-ikäisille näyttelijöille, kurssi on kuitenkin
avoin kaikille. Myös vasta-alkajat ovat tervetulleita teatteriharrastuksen pariin.
Kurssimaksu
500 kr/hlö. Siihen sisältyvät majoitus 2-hengen huoneessa, ruokailut ja opetus. Kurssimaksu laskutetaan jälkeenpäin. Kurssimaksu ilman majoitusta on 300 kr.
Ohjelmasta
Osanottajia pyydetään pukeutumaan vaatteisiin, joissa on helppo liikkua. Samoin on
varattava mukaan vesipullo ja muistiinpanovälineet.
Lauantai-iltana tarjotaan kurssilaisille laulu- ja musiikkiesitys, josta vastaa yhtye ”
Jemina & Selina”. Sen jälkeen on yhteinen päivällinen.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut
Ilmoittautuminen viimeistään 3.10.2016
Aira Rajavuori Ludvigsen, 070-509 84 14 tai sähköposti aira@rskl.se .
Harrastajateatteriliitto
Bellmansgatan 15 NB
118 47 Stockholm

