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Hyvät teatterikerholaiset! Antoisaa ja innostavaa uutta vuotta teille kaikille! Tulossa on jälleen monia
mielenkiintoisia teatteriesityksiä. Kerhon pyrkimyksenä on tuoda mahdollisimman monipuolisesti esille
Helsingin ja Espoon teatterien esityksiä, mutta matkoja muuallekin tehdään noin neljä kertaa vuodessa.
Kevätkauden aikana menemme maaliskuussa Lahteen ja toukokuussa Pietariin.

Nettivaraukset ovat saavuttaneet suosiota, ja yhä useampi on käyttänyt tätä mahdollisuutta hyväkseen.
Kirjeen lopussa on entistä suorempi linkki lippuvarauksiin. Edelleen on mahdollista varata lippuja myös
puhelimitse.

Kirjeen mukana saatte tiedot jäsenmaksun maksamista varten.

KERHOILLAT

Kerhoillat pidetään entiseen tapaan kuukauden viimeisenä maanantaina klo 18.00 Ravintola Arthurissa,
Vuorikatu 19. Tammikuun kerhoilta on 28.1.2019. Toivotan kaikki entiset ja uudet jäsenet lämpimästi
tervetulleiksi. Teatterikerho tarjoaa tammikuun kokouksessa kaikille uusien jäsenten tervetuliaismaljan.
Vieraaksemme tulee Avoimien Ovien pitkäaikainen johtaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja Heini Tola.

Ravintolan hinnoittelu on hieman muuttunut. Iltapalan hinta on vuoden alusta lähtien 16,80 euroa, joka
maksetaan saavuttaessa ravintolan henkilökunnalle. Jos haluaa lisäksi viinin, se maksaa 5.20 euroa.
Iltapala otetaan noutopöydästä.

TEATTERIKÄYNNIT

KOHTAUKSIA ERÄÄSTÄ AVIOLIITOSTA maksuviite 34199
Tiistai 12.2. klo 19 Kansallisteatteri, Omapohja
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 14.1. Lippuja 80 kpl, à 33 euroa.

Ingmar Bergmanin draama on monille varmasti ennestään tuttu televisiosarjana tai elokuvaversiona.
Omapohjassa nähdään nyt Ingmar Bergmanin oma näyttämösovitus, jonka ohjaaMichael Baran.

Hyvin toimeentulevaa ja päällisin puolin suorastaan hävyttömän onnellista avioparia Mariannea ja
Johania esittävät Kristiina Halttu ja Esa-Matti Long. Kun vuosien varrella maton alle lakaistut
ongelmat nousevat yllättäen pintaan, alkaa pitkä kamppailu, jossa julmuus ja hellyys, sitoutumisen tarve
ja vapauden kaipuu sekä viha ja rakkaus ottavat mittaa.

Näytelmän tekijöiden mukaan Kansallisteatterin näytelmä on tarkoitettu jokaiselle, joka elää, on joskus
elänyt tai haaveilee joskus elävänsä pitkässä suhteessa toisen ihmisen kanssa. Kysymys on kuitenkin
enemmästä kuin kahden rakastavaisen keskinäisestä välienselvittelystä. Kysymys on ihmisen pohjatto-
masta yksinäisyydestä, suuremman merkityksen ja henkilökohtaisen moraalin jatkuvasta etsimisestä ja
nykyihmisen epävarmuudesta muuttuvassa maailmassa.
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DR. NEST maksuviite 34432
Torstai 14.2. klo 19 Espoon Kaupunginteatteri, Louhisali, Espoon kulttuurikeskus
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 11.1. Lippuja 50 kpl, à 36 euroa.

Suosittu naamioteatteri, monissa maissa vieraillut Familie Flöz on ollut Espoossa useasti ennenkin,
mutta palaa jälleen helmikuussa ja tarjoaa suomalaisille nautittavaa teatteria. Dr. Nest -näytelmässään
Familie Flöz tuo esiin ihmiselämän haurauden, jossa on sekä traagisia että koomisia piirteitä. Näytelmän
inspiraationa on käytetty todellisia potilaskertomuksia.

Utelias, tiedonjanoinen ja empaattinen nuori tohtori Nest kohtaa erilaiset potilaansa: kehot, jotka elävät
omaa elämäänsä, jakautuneet persoonat, väärinymmärretyt identiteetit, demonit ja hallusinaatiot.
Aikanaan kaikki muuttuu peiliksi, joka heijastaa Nestin omaa epävarmuutta. Normaalin ja epänormaalin,
terveen ja sairaan raja hälvenee, kun tohtori Nest seuraa sisäistä ääntään ja etsii itseään.

Ohjaajina ovat Hajo Schüler ja Michael Vogel, naamiot on rakentanut Hajo Schüler. Näyttämöllä
ovat Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Björn Leese, Benjamin Reber ja Mats Suethoff. Esimakua
saa näytelmän esittelyvideosta eli teaserista: https://vimeo.com/234656567

KISSANI JUGOSLAVIA maksuviite 34267
Maanantai 18.2. klo 19 Kansallisteatteri, Willensauna
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 16.1. Lippuja 100 kpl, à 30 euroa.

Pajtim Statovci kuuluu tämän ajan mielenkiintoisimpiin suomalaisiin kirjailijoihin. Hänen palkittu
romaaninsa Kissani Jugoslavia ilmestyi 2014, ja sen jälkeen se on käännetty lukuisille kielille.
Näyttämöllä Kissani Jugoslavia seuraa erään perheen kohtaloita Suomessa ja Kosovossa. Näytelmä
kulkee kahdella aikatasolla.

Johanna Freundlichin ohjaama, maagisen realismin ja absurdin komedian sävyttämä esitys on rujon-
kaunis kasvutarina eri kulttuurien ja identiteettien väliin jäävistä ihmisistä, kiperistä perhesuhteista ja
todellisen rakkauden löytämisestä. Sodan jaloista lapsena Suomeen muuttanut Bekim on Kosovon
albaani, joka opiskelee filosofiaa, unelmoi elokuva-alasta ja harrastaa satunnaisia miessuhteita. Hän
hankkii itselleen lemmikin, boakäärmeen, joka tuo hänen elämäänsä turvallisuuden tunnetta, mutta
ulkopuolisia eläin pelottaa. Tilanne saa uuden käänteen, kun Bekimin luokse muuttaa puoleensavetävä
ja kahdella jalalla kulkeva Kissa. Bekimia esittää Toni Harjajärvi, Kissaa Ville Tiihonen.

Vuoden 1980 Jugoslaviassa maalaistyttö Emine istuu vuorenrinteellä ja haaveilee tulevaisuudesta, joka
tuntuu olevan täynnä mahdollisuuksia. Todellisuudessa hänen odotetaan menevän nuorena naimisiin ja
siten täyttävän naisen perinteisen paikan yhteisössä. Tytön sulhanen on komea ja oppinut Bajram.
Nuorenparin hääpäivänä Balkanin taivaalle alkaa kertyä pahaenteisiä pilviä. Emineä esittää Sari
Puumalainen, Bajramia Petri Liski.

SAMMAKKOKUNINGAS maksuviite 34416
Tiistai 5.3. klo 19 Kansallisteatteri, Willensauna
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 6.2. Lippuja 80 kpl, à 36 euroa.

Lukuisat suomalaiset nuoret jääkiekkoilijat pelaavat maailman kovimmassa jääkiekkoliigassa NHL:ssä.
Se vaatii heiltä henkistä voimaa, kun pitää menestyä joka pelissä. Pasi Lampelan kirjoittamassa ja
ohjaamassa näytelmässä Sammakkokuningas kuvataan sitä, mitä tapahtuu, kun menestyvä pelaaja ei
enää uskallakaan astua kaukaloon.

Näytelmä kertoo menestyksen hinnasta, mutta myös siitä ottelusta, jossa jääkiekkoilija Jarkko Rautala
joutuu kohtaamaan omat ja läheisten odotukset. Kun hän tulee kesäksi Suomeen, hän joutuu elämänsä
vaikeimpaan otteluun: kohtaamaan isänsä ja elämän sivupoluilla harhailevan siskopuolensa. Tässä
draamakomediassa kysytään, voiko tästä turnauksesta kukaan selvitä voittajana. Näytelmä muistuttaa
kansallisen suosikkilajin pimeästä puolesta, menestyksen hinnasta, siskoudesta ja veljeydestä.

https://vimeo.com/234656567


Rooleissa esiintyvät Sari Puumalainen, ja isänä ja poikana oikeassakin elämässä isä ja poika,
Heikki jaMikko Nousiainen.

HARRIET maksuviite 34429
Tiistai 12.3. klo 19 Ryhmäteatteri
Varaukset ja maksut tai peruutukset viimeistään 13.1.2019. Lippuja 100 kpl, à 26 euroa.
Varauspäivämäärä on esitykseen nähden aikainen, koska ”varhaiset linnut” saavat lipun selvästi
halvemmalla (peruslippu 34 euroa).

Heinjoella Karjalan kannaksella 20. huhtikuuta 1918 everstinna, sairaanhoitaja Harriet Thesleff oli
majoittunut Ristseppälän maatilalle jääkärimajuri Olof Laguksen kanssa. Harriet, Olof ja jääkärimajuri
Nils Ero Gadolin lähtivät hevosajelulle. Kun he pari tuntia myöhemmin palasivat, oli Olof kuollut
luodinosumaan. Kukaan ei enää muista mitä tapahtui.

Sadan vuoden aikana näistä tapahtumista on kirjoitettu lukuisia versioita. Ryhmäteatterin Harriet
perustuu lukuisiin kirjallisiin lähteisiin: tietokirjallisuuteen, päiväkirjamerkintöihin, elämäkertoihin ja
romaaneihin. Käsikirjoitus ja ohjaus on Milja Sarkolan, rooleissa nähdään Santtu Karvonen, Pyry
Nikkilä (vier.), Minna Suuronen, Robin Svartström ja Roosa Söderholm (TeaK, vier.)

ILMOITTAUTUMISET NETISSÄ TAI PUHELIMITSE MAANANTAISTA 7.1. KLO 9.00 ALKAEN
Ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköisesti ja puhelimitse. Lippuja kannattaa varata ja kysyä kunkin
tapahtuman viimeiseen maksu- ja eräpäivään asti. Jäsen voi tuoda mukanaan yhden seuralaisen, joka ei
kuulu kerhoon.

OHJE LIPUN VARAAMISEEN NETISTÄ
Lippuja voi varata tästä osoitteesta: https://teatterilippujen-varaukset.helsinginteatterikerho.fi/listaus.
Yhdellä lomakkeella voi varata asianomaiseen esitykseen kaksi lippua, kumpikin joko jäsenen omalla
nimellä tai toinen omalla ja toinen kerhon toisen jäsenen nimellä. Jos kanssanne tulee kerhon
ulkopuolinen henkilö, varatkaa liput omalla nimellänne. Varauksesta tulee sähköpostiin Eventillan
vahvistus. Vahvistus on syytä säilyttää, koska varausta pääsee muuttamaan tai peruuttamaan sen
vahvistusviestin lopussa olevasta linkistä. Jos olet varannut kaksi lippua, saat kaksi vahvistusviestiä. Jos
joudut peruuttamaan molemmat, peruuta kumpikin erikseen. Varausohjeet löytyvät myös netistä
Teatterikerhon sivuilta.

PUHELINVARAUKSET
Sirkku Kuoppamäki Liisa Tiittula
puhelin 040 550 8950 puhelin 050 378 0049

TULOSSA
Kirje 2/2019 ilmestyy helmikuun alkupuolella. Ohjelmassa on muun muassa Koiramäen Suomen
historia 20.3. Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä ja retki Lahteen katsomaan Ikitie-näytelmää 23.3.
Toukokuussa on tiedossa matka Pietariin 21.‒23.5. Matkan hinta on n. 400 euroa + kahden iltaohjelman
hinta (ooppera, konsertti tai baletti).

Hyvää teatterivuotta!

Pirkko Nuolijärvi
Helsingin Teatterikerhon puheenjohtaja

JÄSENMAKSUT 2019
Jäsenmaksujen eräpäivä on 18.1.2019. Maksutiedot ovat tämän kirjeen liitteenä.

https://teatterilippujen-varaukset.helsinginteatterikerho.fi/listaus

	

