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S A M P O  2 0 1 9 
I N T E R N A T I O N A L  P U P P E T  T H E A T R E  F E S T I V A L

SAMPO 2019 is a festival of visual theatre, arranged for the third time this 
year. Every year our festival is spreading around the center of Helsinki to 
bring a variety of experiences to audiences of all ages. As in previous years, 
the festival program is not focused on a single theme but will present many 
different perspectives on what contemporary puppet theatre can be.

Featuring performances for children and adults, many of which are seen 
for the first time in Finland, movies around puppetry, and other events, the 
program offers the public a geographically extensive collection of different 
styles of diverse puppetry expertise. 

This year we have invited artists from Spain, Slovenia, Great Britain, Swit-
zerland, Russia and Finland.

In addition to performances, the program includes films, workshops, exhi-
bitions and a festival club where the audience and artists meet.

Welcome aboard SAMPO 2019 Festival!

Ivo Barić
Artistic director of the festival

S A M P O  2 0 1 9  
K A N S A I N V Ä L I N E N  N U K K E T E A T T E R I F E S T I V A A L I

SAMPO 2019 on tänä vuonna kolmatta kertaa järjestettävä visuaalisen 
teatterin festivaali, joka levittäytyy Helsingin keskustaan viiden päivän 
ajaksi tuomaan monenlaisia elämyksiä kaiken ikäiselle yleisölle. 
Festivaalin ohjelmisto ei tänäkään vuonna keskity yksittäiseen teemaan, 
vaan esittelee monenlaisia näkökulmia siihen mitä kaikkea tämän päivän 
nukketeatteri voi olla. 

Ohjelmisto sisältää ennennäkemättömiä esityksiä aikuisille ja lapsille, 
elokuvia sekä muita tapahtumia ja tarjoaa yleisölle laajan maantieteellisen 
ja tyylillisen kattauksen monipuolista nukketeatteriosaamista. 

Tänä vuonna olemme kutsuneet vieraiksemme taiteilijoita Espanjasta, 
Sloveniasta, Iso-Britanniasta, Sveitsistä, Venäjältä sekä Suomesta. 

Esitysten lisäksi ohjelmasta löytyy elokuvia, työpajoja, näyttelyitä sekä 
esiintyjien ja yleisön kohtaamispaikkana toimiva festivaaliklubi.

Tervetuloa mukaan SAMPO 2019 Festivaalille!

Iivo Barić

Festivaalin taiteellinen johtaja

#sampo2019
sampofestival.fi

nukketeatterisampo.fi
facebook.com/sampofestivaali

instagram.com/nukketeatterisampo



N U K K E T E A T T E R I  S A M P O 
–  E L Ä V Ä  K E I D A S  
L A P S I L L E  J A  A I K U I S I L L E !
Nukketeatteri Sampo on vuonna 1977 perustettu helsinkiläinen ammatti-
nukketeatteri, joka sijaitsee Helsingin keskustassa, Erottajankatu 7. Teatterin 
yhteydessä toimii myös Sampon Satumainen kahvila. 

Nukketeatteri Sampo tarjoaa monenlaista nukketeatteria eri-ikäisille lapsille ja 
myös aikuisille. Nukketeatteriesitysten lisäksi Sampossa voi osallistua erilaisiin 
taidekasvatustapahtumiin ja nukketeatteriin liittyviin koulutuksiin, joiden 
järjestämisessä teatterilla on pitkät perinteet. Sampo on myös julkaissut paljon 
nukketeatteriin liittyvää kirjallisuutta, materiaaleja ja äänitteitä. 

Teatterin ohjelmistossa korostuvat tutut satuaiheet, jotka usein saavat 
aivan uudenlaisen muodon, perinteistä ja tapakulttuurista kertovat tarinat, 
vuorovaikutuksen, mielikuvituksen ja huumorin voima ja musiikki: jokaisessa 
Sampon esityksessä on elävä musiikki. Lapsen näkökulma ja tapa nähdä asioita 
on tärkeä ohjenuora Sampon toiminnassa. Haluamme, että esityksemme ja 
muu toimintamme jättävät elämyksellisen muistijäljen pienten ja suurten 
katsojien mieleen. 

Nukketeatteri Sampo tekee yhteistyötä muiden suomalaisten nukketeatterei-
den ja lastenteattereiden kanssa. Teatteri vierailee säännöllisesti eri puolilla 
pääkaupunkiseutua ja Suomea, ja esiintyy myös ulkomailla festivaaleilla ja 
muissa tapahtumissa.

Sukella satujen maailmaan Nukketeatteri Sampossa!

P U P P E T  T H E A T R E  S A M P O 
–  A  L I V I N G  O A S I S  F O R 
C H I L D R E N  A N D  A D U LT S !
Puppet Theatre Sampo is a professional puppet theatre established in 1977 
and operates in the center of Helsinki, Erottajankatu 7. At the theatre´s prem-
ises you will also find Sampo´s Fairytale Café.

Puppet Theatre Sampo offers a variety of puppetry for children of all ages 
and also for adults. In addition to performances, you can participate in various 
puppetry and art education at Sampo, that has a long history of offering 
training in the field of puppetry. Sampo has also published a lot of literature 
and materials related to puppetry, and recordings with songs and stories from 
the performances.

Our performances entail familiar fairy-tale subjects, which often take on a 
whole new form, stories about tradition and culture, the power of imagination 
and humor, and music: every Sampo performance has live music. A child’s 
perspective and way of seeing things is an important guideline in what we do at 
Sampo. We want our performances to leave a memorable impression on small 
and large viewers.

Puppet Theatre Sampo cooperates with other Finnish puppet theatres and 
children´s theatres. The theatre performs regularly in different venues in the 
Helsinki Metropolitan Area and elsewhere in Finland and is often invited to 
perform abroad at festivals and other events.

Dive into the world of fairytales at Puppet Theatre Sampo! 



O H J E L M A
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NUKKETEATTERI SAMPO: SIRKUS SAMPO

Nukketeatteri Sampon sirkuksessa marionetit heräävät eloon ja täyttävät 
estradin musiikilla, laululla ja nukketeatterin taialla. Esiintyjäkaartissa nähdään 
taitavia veitsenheittäjiä, huimia pyörätaitureita, uskomattoman akrobaattisia 
koiria ja ehkä siellä häivähtää haamukin... Tervetuloa lumoutumaan Sampon sa-
tumaisesta maailmasta! Esitys esittelee erilaisia marionetteja, Sampon tapaan 
elävän musiikin säestyksellä. Tämä versio esityksestä nähdään nyt ensimmäistä 
kertaa Suomessa. Ensiesitys on Viipurissa kesällä 2019. Keväällä 2018 Sampo 
esitti varhaista versiota Circus Samposta Linnanmäellä.

In Puppet Theatre Sampo’s circus the marionettes come alive and fill the 
stage with music, songs and the magic of puppetry. Come and be mesmerized 
by Sampo’s fairytale world! The performance introduces different kinds of 
marionettes, and has live music, which is typical to Sampo’s theatrical art. This 
version of Circus Sampo is seen now for the first time in Finland. Its premiere 
was in Viipuri, Russia in the summer of 2019. In the spring of 2018 Sampo 
played an early version of Circus Sampo in the amusement park Linnanmäki.

  Nukketeatteri Sampo 
ke 28.8. klo 10 & 17 / Wed 28.8. at 10 am & 5 pm
Liput / Tickets 14€
sanaton / nonverbal
Ikäsuositus / Age recommendation: 0+ 

 30 min

Suunnittelu, ohjaus / Created and directed by: Iivo Barić
Esiintyjät / On stage: Susan Aho & Iivo Barić
Valosuunnittelu / Lighting design: Immanuel Pax
Puvustus / Costumes: Kristiina Jokinen
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LUTKOVNO GLEDALIŠCE LJUBLJANA (SLO):  
OPEN THE OWL 

Open the Owl (Avaa pöllö) tuo näyttämölle uudelleen slovenialaisen nukke-
teatterintekijän Milan Klemencicin miniatyyrihahmot esityksestä Sovji grad 
(Pöllölinna) vuodelta 1936. Ranskalainen ohjaaja Renaud Herbin sai inspiraa-
tion tähän hämmästyttävään esitykseen Ljublanan nukketeatterin (Lutkovno 
gledališce Ljubljana) varastossa, jossa nämä slovenialaisen nukketeatterin 
pioneerin suunnittelemat pienet marionetit valloittivat hänet. Klemencicin 
marionettiperinnön avulla Herbin yhdistää perinteisen nukketeatteritaiteen ja 
nykynukketeatterin esityskonventiot. Ranskalainen kirjailija Célia Houdart päi-
vitti Franz Poccin tarinan nykyaikaisen filosofisen tarinan hengessä, käsitellen 
muun muassa metamorfoosia, juonenkuljetusta ja petosta. 
Tarinan keskeinen henkilöhahmo on Kauzenveit - ritari, joka on muutettu 
pöllöksi. Hän voi palata takaisin ihmisen muotoon vain, jos hän löytää jonkun, 
joka haluaa nyppiä häneltä kaikki höyhenet täyttääkseen omat toiveensa. Hän 
törmää salaperäiseen Kasperliin, joka toivoo pääsevänsä ministeriksi. Kirotun 
ritarin täytyy pelastaa Kasperl monesta hankalasta tilanteesta säästäen höyhe-
niään, kunnes viimeinenkin irtoaa.

The performance Open the Owl brings back to stage the miniature charac-
ters from the performance Sovji grad (The Owl Castle), created by Slovenian 
puppeteer Milan Klemencic in 1936. The French director Renaud Herbin found 
his inspiration for this amazing performance in the storage of the Lutkovno 
gledališce Ljubljana (Ljubljana Puppet Theatre), where he was captivated by 
the miniature marionettes designed by the famous pioneer of Slovenian pup-
petry. Using Klemencic’s marionette heritage Herbin thus put the tradition of 
puppetry art into the context of contemporary performance practices.  French 
novelist Célia Houdart upgraded Franz Pocci’s story, tackling such issues as 
metamorphosis, ruse and deception, in the spirit of a contemporary philosoph-
ical tale. Its central character is Kauzenveit – a knight, who has been turned 
into an owl. He will regain his human form, only when he finds someone willing 
to pluck out all his feathers in order to fulfil his own wishes. He runs into the 
cunning Kasperl, who makes a wish to become a minister. The cursed knight is 
forced to save Kasperl from quite a few complicated situations by sparing his 
feathers until the last one is plucked out.

  Annantalo 
ke 28.8. klo 18, to 29.8. klo 18 / Wed 28.8. at 6 pm, Thu 29.8. at 6 pm
Liput / Tickets 25€ / 19€
sloveniaksi (suomenkielinen tekstitys) / in Slovenian (with Finnish surtitles)
Ikäsuositus / Age recommendation: 14+ 

  50 min
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Kirjailijat / Authors:  Franz Pocci, Célia Houdart
Ohjaus / Director: Renaud Herbin
Esiintyjät / Cast: Maja Kunšic and Iztok Lužar
Dramaturgia / Dramaturgy: Mateja Bizjak Petit
Lavastus / Set design: Mathias Baudry
Valosuunnittelu / Lighting design: Fanny Bruschi
Äänisuunnittelu / Sound designer: Morgan Daguenet
Taiteellinen neuvonantaja / Artistical Advisor: Nino Laisné
Näyttämömestari, äänitekniikka /  
Stage Manager and Sound Designer: Luka Bernetic 
Valotekniikka / Lights: Niko Štabuc
Esitystekniikka / Stage Technician: Luka Moškric 
Nukenrakennus / Puppets production: Iztok Bobic, Polona Cerne, 
Zala Kalan, Zoran Srdić, Marjetka Valjavec, Sandra Birjukov, 
Špela Ulaga, Olga Milic , Tereza Andrušková
Lavasteiden rakennus / Set production: 
Christian Rachner, Pierre Chaumont

Ensiesitys / Premiere:  
17.9.2017, Charleville-Mézières, Ranska / France.
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NUKKETEATTERI SAMPO:  
LENNÄ LENNÄ LEPPÄKERTTU  
FLY FLY LADYBUG

Pieni leppäkerttu etsii paikkaansa maailmassa. Matkalla se kohtaa monia 
uusia ystäviä. Leppäkerttu tahtoo oppia lentämään, mutta se on kovin vaikeaa! 

Lennä lennä leppäkerttu avautuu katsojille kuin kuvakirja, 
jonka jokaiselta aukeamalta löytyy uusi tuttavuus ruohikon 

maailmasta, monipuolisen musiikin säestyksellä. Sanaton, 
lämminhenkinen esitys, joka sukeltaa syvälle luontoon 
on myös omiaan tutustuttamaan perheen pienimmät 
katsojat teatterin ihmeelliseen maailmaan.

Käsikirjoitus ja ohjaus / Created and directed by: Iivo Barić
Esiintyjät / On stage: Sofia Airas & Satu Lankinen
Visuaalinen suunnittelu / Visual design: Matti Westerlund
Musiikki / Music: Iivo Barić & Satu Lankinen
Nuket ja lavasteet / Puppets and scenography: Tape & Emma Komulainen
Valosuunnittelu / Lighting design: Immanuel Pax
Puvustus / Costumes: Kristiina Jokinen
Ensiesitys / Premiere:  
8.5.2018 Puppet Theatre Sampo, Helsinki, Suomi / Finland.

A little ladybug is searching for its place in the big wide world. On its journey it 
makes new friends with hilarious creatures that live in the grass. The ladybug 
wants to learn to fly, but it is so difficult! Fly fly ladybug opens to the audience 
like a children’s picture book – with a new friend from the world of insects on 
every page. Accompanied with versatile live music, this nonverbal performance 
that dives into the world of nature is ideal for the little ones as a first theatre 
experience.

  Teatteri ILMI Ö 
to 29.8. klo 10 & 17 /  
Thu 29.8. at 10 am & 5 pm
Liput / Tickets 14€
sanaton / nonverbal
Ikäsuositus / Age recommendation: 0+ 

   30 min + workshop 15-30 min
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Esityksen jälkeen  

voit tehdä oman 

ötökän!

Come make your 

own bug after the 

performance!



Jossain ympärillämme, kaukana tai lähellä, asuu varmasti lohikäärme. Tai 
jos lohikäärmettä ei ole, se on keksittävä. Sillä jos ei ole lohikäärmeitä, 
ketä vastaan taistella? Ja miksi tarvitsemme ihmesankareita? Ja me 
selvästikin tarvitsemme niitä! Kuka voi auttaa meitä, jos eivät he? Kuka 
pelastaa meidät? Vaikka kyse olisikin sadusta. Tietenkin Vanya!
Tämä tarina Vanyan ihmeellisestä ilmestymisestä, taistelusta mätää 
hirviötä (lohikäärme) vastaan ja siitä, miten kaikki hänen matkansa päät-
tyivät, opettaa hieman enemmän arvoituksellisesta venäläisestä sielusta.

Somewhere around us, far or near, there must live a Dragon. Even if 
there´s no Dragon, it has to be invented. If there´s no Dragon, who 
should we fight then? And why do we need the wonder-heroes? And we 
obviously need them! Otherwise, who can help us? Who will save us? 
Even if it´s a fairy tale. 
Of course, Vanya will!
From this story of Vanya´s miraculous appearance, his fight against a 
rotten monster (a Dragon) and how all his journeys came to end, you will 
learn a bit more about an enigmatic Russian soul.

KARLSSON HAUS THEATRE (RUS):  
VANYA – A TALE OF VANYA AND  
THE ENIGMATIC RUSSIAN SOUL 
ORIGINAL NAME: ВАНЯ. Сказка про Ваню и загадочную русскую душу

  Nukketeatteri Sampo 
to 29.8. klo 19.30 / Thu 29.8. at 7.30 pm
Liput / Tickets 25€ / 19€
venäjäksi, suomenkielinen tekstitys / in Russian, with finnish subtitles
Ikäsuositus / Age recommendation: 14+

   70 min

Ohjaaja / Director: Alexey Leliavski
Taiteilija / Artist: Alexander Vakhrameev
Musiikki / Music: Leonid Pavlenok
Näyttelijä / Actor: Mikhail Shelomentsev

Ensiesitys / Premiere: 4.4.2015,  
Pietari, Venäjä / Saint Petersburg, Russia
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LUTKOVNO GLEDALIŠCE LJUBLJANA (SLO):  

TURLUTUTU 

Turlututu! Missä olet? Oletko täällä? Siinä sinä olet! Se olet sinä! Olet Turlutu-
tu! Turlututu ei ole missään löydettävissä. Hän putosi kirjasta ja katosi. Mutta 
miten hänet voi löytää, kun hän voi olla pienempi kuin kirppu tai korkeampi 
kuin kirkon torni? Miten häntä voi etsiä, jos hän voi hetkessä muuttaa väriä, 
lentää pois avaruuteen tai vain kadota sanomalla oikeat taikasanat? Miten? Se 
on itse asiassa todella helppoa. Ollaan kaikki Turlututu! Ja napataan hänet!
Tämä miniatyyrinukke-matkalaukussa -esitys perustuu Turlututun nukke-
seikkailuun. Turlututu on hahmo, jota tunnettu ranskalainen kuvittaja ja 
kirjailija Hervé Tullet on kehittänyt jo vuosia. Turlututu on vilkas, dynaaminen, 
veijarimainen, ystävällinen, kekseliäs ja täynnä uusia ideoita. Turlututu liukuu 
näyttämölle ja katoaa välittömästi. Etsiessään häntä katsojat löytävät itsensä 
Turlututun kuvitteellisesta maailmasta, jossa on teatterin magiikkaa…

Turlututu! Where are you? Are you here? Here are you! It is you! You are Turlu-
tutu! Turlututu is nowhere to be found. He fell from the book and disappeared. 
But, how is he to be found, when he can be smaller than a flea or higher than a 
church tower? How is he to be looked for, if it takes him only an instant to chan-
ge his colour, fly away to space or simply vanish by just uttering the right magic 
words? How? Quite easy, actually. Let’s all be Turlututu! And, let’s catch him!
This puppet miniature-in-a-suitcase is based on a puppet adventure of Turlu-
tutu – a character that has been developed for many years by the renowned 
French illustrator and author Hervé Tullet. Turlututu is lively, dynamic, roguish, 
amicable, inventive and full of new ideas. In the performance, Turlututu slips 
out to the stage and immediately gets lost. While looking for him, the viewers 
find themselves in Turlututu’s imaginary world, where the magic happens…

   Annantalo 
pe 30.8. klo 10 & 17 / Fri 30.8. at 10 am & 5 pm
Liput / Tickets 14€
lähes sanaton / almost nonverbal 
Ikäsuositus / Age recommendation: 2+ 

   35 min

Kirjailija / Author: Hervé Tullet
Ohjaaja, valosuunnittelu / Director, lighting design:  Matija Solce
Dramaturgia / Dramaturgy: Mateja Bizjak Petit
Esiintyjä / Performer: Maja Kunšic  
Näyttämömestari, äänet / Stage manager and sound engineer: Lojze Sedovnik
Valot / Lights: Matej Vidic
Tekniikan ajo / Set technician: Slobodan Ilić
Nuket ja lavastus / Puppets and set made by: Sylvain Moreau, Iztok Bobić, 
Sandra Birjukov, Polona Cerne, Larisa Kazić, Zoran Srdić

Ensiesitys / Premiere: 15.11.2013, Ljubljana, Slovenia.
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Kaksi kättä, ja universumi ompelukorissa.
Käsintehdyillä asioilla on oma persoonallisuutensa, kädet osana 
olemusta, johtavina toimijoina, erityisinä olentoina, jotka luovat 
liikettä, tunnetta ja elämää.
Kori, joka siirtyy, matka… 
Uutta elämää syntyy joka kulmasta, mistä tahansa korista. VIDA 
(elämä) on sanaton teatteriesitys näyttelijälle ja esineille. Teos 
kertoo ajan jatkuvasta, leppymättömästä kulusta.
Tarinan henkilöt syntyvät, kasvavat, lisääntyvät ja kuolevat 
silmiemme edessä, mikä tekee VIDA:sta metaforan omasta 
elämästämme. Se kulkee aina eteenpäin, ilman mahdollisuutta 
kääntyä takaisin.

Two hands and the universe of a sewing basket. 
Handmade articles have their own personality, hands as part of a 
being, as leading players, as special beings that create movement, 
emotion and life. 
A drifting basket, a trip… New life emerges from any corner, from 
any basket. VIDA (life) is a non verbal piece of theatre for an actor 
and objects, which tells us about the implacable and constant 
passage of time. 
Characters of the story are born, grow up, reproduce and die 
before our eyes, which makes VIDA a metaphor of our own lives, 
always moving forward, without any chance to turn back.

JAVIER ARANDA (ESP):  
VIDA 

  Teatteri Avoimet Ovet
pe 30.8. klo 18 / Fri 30.8. at 6 pm
Liput / Tickets 25€ / 19€
sanaton / nonverbal  
Ikäsuositus / Age recommendation: 8+  

   55 min

Nukenrakennus, esittää / Created and manipulated by:  Javier Aranda 
Taiteelliset neuvonantajat / Artistic consultants:   
Alfonso Pablo & Pedro Rebollo 
Puvustus / Couture: Pilar Gracia 
Graafinen suunnittelu / Graphic design: Val Ortego 
Harjoitustilat, workshop / Rehearsal premises and Workshop: 
Teatro Arbolé 
Kiitokset / Acknowledgements:
Lucía Bernal, Estelle Hi, Rafa, Clara, Rosa, Merce, Teatro Bicho, Le 
Bateau des Fous & Cabanyal Intim.

Ensiesitys / First premiere: 26.9.2017,  
Feria de Teatro Huesca, Espanja, Spain.
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PICKLED IMAGE (UK): COULROPHOBIA 

Dik ja Adam ovat klovneja! He eivät voisi taistella tietään ulos paperi-
pussista, puhumattakaan surrealistisesta pahvimaailmasta. Miksi he 
ovat siellä ja mitä heidän olisi oikein tarkoitus tehdä? He tietävät, että 
jotain synkkää on liikkeellä (yllään todella suuret kengät ...), ja heidän 
täytyy päästä ulos ennen kuin on liian myöhäistä. Tule mukaan nau-
rettavalle, anarkistiselle, usein hysteeriselle ja joskus kauhistuttavalle 
matkalle, etsimään vapautta.

Dik and Adam are Clowns! They couldn’t fight their way out of a paper 
bag, let alone a surreal cardboard world. Why are they there and what 
are they supposed to be doing? They know something sinister is afoot 
(wearing really big shoes...) and they need to get out before it’s too late. 
Join them on a ridiculous, anarchic, often hysterical and sometimes 
terrifying quest for freedom.

Esiintyjät / Artists: Dik Downey & Adam Blake
Teknikko / Technician: Chris Collier

Ensiesitys / Premiere: 4.4.2014.

  Nukketeatteri Sampo 
pe 30.8. klo 19.30, la 31.8. klo 14.00  
/ Fri 30.8. at 7.30 pm, Sat 31.8. at 2 pm
Liput / Tickets 25€ / 19€
englanniksi / in English 
Ikäsuositus / Age recommendation: 14+ 

   Kesto / Duration: 80 min
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Käsikirjoitus, ohjaaja / Text, director: Katarina Stycz
Lavastus / Scenography: Jana Bac ová-Kroftová
Nuket / Puppets: Emma Golnick
Musiikki / Music: Edward Stycz
Sirkuskoreografiat / Circus choreography: Ringa Aflatuni
Valosuunnittelu / Lighting design: Juha Kaijomaa
Näyttelijät / Actors: Harri Helin, Mikko Bredenberg & Mira Taussi

Ensiesitys / Premiere: 25.9.2018 Teatteri Mukamas, Tampere, Suomi / Finland.

  Annantalo 
la 31.8. klo 11 / Sat 31.8. at 11 am
Liput / Tickets 14€
suomeksi / in Finnish  
Ikäsuositus / Age recommendation: 3+ 

   40 min

TEATTERI MUKAMAS:  
HIIRULAINEN SIRKUKSESSA 

Teatteri Mukamaksen esityksessä Hiirulainen joutuu yllättäen sirkukseen, 
jollaista paikkaa hän ei olisi voinut kuvitella olevan olemassakaan. Mitä sirkuk-
sen uinuva tirehtööri tuumaa nähdessään Hiirulaisen? Ja mitä tapahtuu kun 
taikasauva ei toimi niin kuin ennen? Hiirulaisen matka sirkuksessa on hauska ja 
yllätyksellinen tarina koko perheelle.  

In Theatre Mukamas´ performance, the Little Mouse suddenly gets into the 
circus - a place that she couldn’t have even imagined to exist at all. What does 
the circus sleeping director think when he sees the Mouse? And what happens 
when the magic wand does not work as it used to? The Mouses journey in the 
circus is a fun and surprising story for the whole family.  

P
atrick Stycz



PUPPENSPIEL.CH (CH):  
FLOW – FlourHumanMusic 
ORIGINAL NAME: FLOW - MehlMenschMusik

Esityksen [floʊ] perusmateriaali on jauho. Kun se on päästetty vapaak-
si, se lentää ympäri, muodostaa pilviä, sataa lumena alas, jättää jälkiä; 
ja leikki jatkuu. Jauho kuljettaa maata itsessään, ilma ravitsee sitä. 
Yhdessä veden kanssa se muuttuu taikinaksi; tuli muuttaa sen leiväksi. 
[floʊ] seuraa luomisen ja hajoamisen kiertokulkua, se kertoo kasvusta 
ja toiseksi muuttumisesta, muutoksesta ja transformaatiosta; se 
kertoo oman luomiskertomuksensa - ilman sanoja. 
Esitys on moniaistinen, esteettinen kokemus hyvin nuorelle yleisölle. 
Se keskittyy elämän kiertokulkuun ja puhuttelee kaikkia aisteja mo-
nipuolisin tavoin: näkemistä, kuulemista, haistamista, maistamista ja 
kosketusta. Esitys kutsuu nuorta yleisöään uppoutumaan miellyttä-
vään ”virtaukseen” ( [floʊ] ) , yhdessä kahden näyttelijän kanssa. 

In [floʊ] the basic material is flour. Once set free, it flies around, forms 
clouds, snows down, leaves traces; and the game takes its course. 
Flour carries the Earth, is nourished with air. Combined with water it 
turns into dough; fire transforms it into bread. [floʊ] follows the cycle 
of creation and dissolution, tells of growing and becoming, of change 
and transformation; it tells its very own story of creation – without 
words. 
The production is a sensory and aesthetic experience for a very young 
audience. It focuses on the cycle of life and addresses all our senses in 
mani- fold ways: seeing, hearing, smelling, taste and touch. The play 
invites its young audience to delightfully immerse themselves into 
[floʊ] together with the two actors.

   Annantalo
la 31.8. klo 17, su 1.9. klo 11  
Sat 31.8. at 5 pm, Sun 1.9. at 11 am
Liput / Tickets 14€
sanaton / nonverbal  
Ikäsuositus / Age recommendation: 2+  

   35 min

Ilja M
ess



Esiintyjä / Performer: Rahel Wohlgensinger
Musiikki / Live music: Andrea Zuzak
Ohjaus / Director: Andrea Kilian
Valosuunnittelu / Lighting design: Christian Bühlmann

Ensiesitys / Premiere: Lokakuu / October 2017,  
Frauenfeld, Sveitsi / Switzerland.

Ilja M
ess



TIMO VÄNTSI:  
KYSYMYKSIÄ KARJALASTA
QUESTIONS ABOUT KARELIA 

Pieni paperiteatteriesitys isosta kaihosta. Kysymyksiä Karjalas-
ta on turkulaisen nukketeatteritaiteilijan Timo Väntsin sooloesi-
tys, jossa hän pohtii Karjalaa; Suomelle kuuluneena historialli-
sena paikkana ja haaveiden kohteena, ilmiönä ja utopiana. Ison 
huomion saa toisaalta Karjalasta käyty julkinen keskustelu. 
Suurten maailmantapahtumien rinnalla kulkee tutkimusretki 
omiin karjalaisiin juuriin. Paperiset maailmat, omat sukulaiset, 
ja toisaalta lähihistorian merkkihenkilöt kulkevat värikkäänä 
nauhana sympaattisen pienessä teatteriesityksessä.
Intiimissä teatteritilassa nukketeatteritaiteilija tuo yleisön 
eteen teatterimaailman, jossa Karjala on edelleen silmiemme 
edessä melkein kuin ennen. Esitys on sekoitus nukketeatteria, 
notkeaa piirrosjälkeä, tarinankerrontaa ja stand-upia. Vaikean 
ja monisyisen aiheen ääressä itketään ja nauretaan. Esityksen 
päätteeksi luvassa keskustelutuokio yleisön kanssa.

A small paper theatre performance of a big longing. Questions 
About Karelia is a solo performance by Timo Väntsi, a puppet-
eer from Turku, In it he contemplates Karelia; as a historical 
place and a object of dreams for many Finns. Also the public dis-
cussion in Karelia is a topic with big focus in the performance. 
Alongside the big world events, the expedition dives into his 
own Karelian roots. The paper worlds, his relatives, and, on the 
other hand, the characters of recent history go on like a colorful 
ribbon in a sympathetic little theater performance.
Faced with this difficult and plagued subject, there is crying and 
laughter. At the end of the performance, a discussion session 
will be held with the audience.

   Teatteri ILMI Ö 
la 31.8. klo 18 / Sat 31.8. at 6 pm
Liput / Tickets 25€ / 19€
suomeksi / in Finnish 
Ikäsuositus / Age recommendation: 12+ 

   60 min

Milla Järvipetäjä



Käsikirjoitus, visualisointi, esiintyminen, tekniikka / Text, visualisation, perfomer, 
technics: Timo Väntsi
Musiikki ja äänimaailma / Musicand soundscape: Kari Mäkiranta
Ohjausassistentti / Assistant director: Tapio Väntsi
Tuotanto / Production: Teatteritalo Mundo & Nukketeatteri HOX Company
Esityksen tekoa ovat tukeneet / Supported by: TOP-Säätiö & Turun Teatterisäätiö.

Ensiesitys / Premiere: 5.9.2019.
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JAVIER ARANDA (ESP): PARIAS 

PARIAS on aikuisten nukketeatteriesitys, jossa nuken ja 
nukkemestarin välinen suhde saavuttaa tajunnanräjäyttävän 
intiimiyden tason. 
Nuket ovat esityksessä loistava symboli ihmisen hajoamisesta ja 
syrjäytymisestä; niiden tarinat herättävät tunteita, jotka saavat 
meidät ymmärtämään, että olemme edelleen elossa ja että 
meillä on moraalisia kriteerejä.
PARIAS koskettaa meitä ja pakottaa meidät pohtimaan. PARIAS 
nostaa uudelleen esille klassisen teatterin aiheita ja keinoja, se 
palauttaa teatterille sosiaalisen tehtävän. 

PARIAS is a puppet show for adults where the existing rela-
tionship between the puppet and the puppet-master reaches 
a mind-blowing degree of intimacy. In PARIAS the puppets are 
the brilliant symbol of degradation and marginalisation of the 
human being; their stories arouse emotions that make us realise 
that we are still alive and that we have moral criteria. 
PARIAS moves us and forces us to reflect. PARIAS reintroduc-
es topics and avenues of classic theatre, it returns the social 
function to the stage.

Esityksen tekijä ja nukkemestari / Created and manipulated by: 
Javier Aranda 
Kuvaus, video / Photography and video: Javier Macipe 
Graafinen suunnittelu / Graphic design: Val Ortego 
Kirjallinen neuvonantaja / Literary Advisor: Diago Lezaun 
Harjoitustilat, workshop / Rehearsal premises and workshop: 
Arbolé Theatre

Ensiesitys / Premiere: 13.11.2015,  
Teatro del Mercado, Zaragoza, Espanja / Spain.

  Teatteri Avoimet Ovet 
la 31.8. klo 19.30 / Sat 31.8. at 7.30 pm
Liput / Tickets 25€ / 19€
sanaton / nonverbal 
Ikäsuositus / Age recommendation: 12+ 

   60 min

Javier M
acip

e



TEHDAS TEATTERI:  
OLE MUN QUERELLE 
BE MY QUERELLE 

Timo Väntsin sooloesitys kiihkoisana nukketeatterikuvitelmana. Eläköityvä 
merivoimien luutnantti joutuu viimeisinä työpäivinään kohtaamaan oman elä-
mänsä yksinäisyyden ja törmää itsessään puoleen, jonka hän on tukahduttanut 
itsessään. Pakkomielle komeaa merimies Q:ta kohtaan vie hänet tilanteisiin, 
joista ei selviä ilman väkivaltaa. Tai ilman himokasta kohtaamista rantavalleilla. 
Ikoninen homokuvasto, merenkulkuun liittyvä romantiikka ja Jean Genet’n 
homoeroottinen romaani Querelle ovat esityksen keskeinen innoituksen lähde.
Ole mun Querelle on kokeneen tiimin, nukketeatteritaitaja Timo Väntsin ja oh-
jaaja Merja Pöyhösen esitys himosta, yksinäisyydesta ja polttavasta rakkauden 
kaipuusta. Esitys on saanut kriitikoilta suitsutusta.

Timo Väntsis solo performance as a frenzied puppet theatre fantasy. The 
retiring Navy Lieutenant, in his last working days, faces the loneliness of his 
own life and collides with what he has suppressed in himself. Obsessed with 
a handsome sailor called Q, he gets into situations that he cannot survive 
without violence. Or without a lustful encounter on the shores. The iconic gay 
imagery, nautical romance and Jean Genet’s homoerotic novel Querelle are the 
main sources of inspiration for the performance.
Be My Querelle is a performance by an experienced team, puppeteer Timo 
Väntsis and director Merja Pöyhönen’s presentation of lust, loneliness and 
burning longing for love. The performance has received praise from critics.

Käsikirjoitus, toteutus, näyttelijä, nukettaja / Text, realisation, actor, puppeteer: 
Timo Väntsi
Nukenrakennus ja visuaalisuus / Puppet design & visuality:  
Timo Väntsi & työryhmä / working group
Ohjaus / Director: Merja Pöyhönen
Valosuunnittelu / Lighting design: Jarkko Forsman
Teknikko / Technician: Henri Hyökyvirta
Assistentti / Assistant: Kari Söderqvist

Ensiesitys / First premiere: 15.3.2019,  
TEHDAS Teatteri, Turku, Suomi / Finland.

   Teatteri Avoimet Ovet 
su 1.9. klo 18 / Sun 1.9. at 6 pm
Liput / Tickets 25€ / 19€
suomeksi / in Finnish 
Ikäsuositus / Age recommendation: 18+ 

  70 min
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”WHEN BIRDS START FALLING, AND THEREMINS ARE CALLING - WE’RE 
CLOSE TO ILLUMINIUM”.  

Illuminium on sanaton ja kaikenkielinen esitys eri todellisuudesta. Siinä on kau-
kaisen katastrofin kauneutta, etsimisen ja löytämisen riemua.  Illuminium on 
pieni matka jonnekin muualle, etäiseen paikkaan ja aikaan. Esitys tarkastelee 
valittuja kysymyksiä tieteen historiasta fiktion kautta, työkaluinaan visuaali-
nen teatteri ja nykynukketeatteri. Esitysprosessin keskiössä on ollut kysymys 
siitä, mikä on totta, mikä uskomusta ja mikä silmänkääntötemppua. 
Mihin haluamme uskoa, vaikka ei pitäisi? Mihin meidän pitäisi uskoa, vaikka 
emme halua?
Illuminium on tarina maailmasta, jota ei enää tai vielä ole, hohteesta odotta-
mattomissa paikoissa, tytöstä, jolla on säteilevän kultaiset kengät ja hieman 
myös hyönteisistä. Siinä on kourallinen kadotuksen karua kauneutta, jonka 
päälle on ripoteltu hyppysellinen karnevalistista lavasäteilyä.

”WHEN BIRDS START FALLING, AND THEREMINS ARE CALLING - WE’RE 
CLOSE TO ILLUMINIUM”.

The project is an scientific-artistic-research adventure, which is searching for 
Illuminium - the core of the performance - like scientists search for elements. 
Along the way you’ll find much more than you thought you would... Foggy at-
mospheres, electric sounds, grandiose emotions. And somewhere there in still-
ness shines Illuminium, a story that radiates - even when we wish it wouldn’t.  

KREPSKO THEATRE GROUP  
& NORDIC PUPPET AMBASSADORS:  
ILLUMINIUM

   Nukketeatteri Sampo 
su 1.9. klo 19.30 / Sun 1.9. at 7.30 pm
Liput / Tickets 25€ / 19€
sanaton / nonverbal 
Ikäsuositus / Age recommendation: 5+ 

    60 min



Työryhmä / Working group
Mayim Alpert, Iivo Baric, Laura Hallantie,  
Linnea Happonen, Philip Holm, Gabi Reinhardt,  
Outi Sippola, Kristina Dementeva

Tuotanto / Production: KREPSKO Theatre Group, 
Nordic Puppet Ambassadors & TEHDAS Teatteri

Tutkimustamme ovat avustaneet / Supported by:
SKR - Taike - Aura of Puppets - Nukketeatteri 
Sampo - PSIR (Pseudo-scientific Society for 
Illuminium Research)

Ensiesitys / Premiere 4.5.2019,  
TEHDAS Teatteri,  
Turku, Suomi / Finland.



E L O K U V A T  
F I L M S

   Päivälehden museo 
to 29.8. klo 17 (englanniksi, suomenkielinen tekstitys)  
& la 31.8. klo 14 (suomeksi)
Vapaa pääsy

   108 min

PIKKU PRINSSI

”Vain sydämellä näkee hyvin”  
Yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista tarinoista! Oscar-ehdokas Mark 
Osborne (Kung Fu Panda) on ohjannut tämän ensimmäisen animaatio-
elokuvan Antoine de Saint-Exupéryn mestariteoksesta Pikku Prinssi. 
Kaiken keskiössä on Pikku Tyttö, jota äiti valmistelee aikuisten tiukkaan ja 
tehokkaaseen maailmaan. Naapurin omalaatuinen mutta hyväsydäminen 
Lentäjä uhkaa sekoittaa suunnitelmat. Lentäjä esittelee uudelle ystävälleen 
maailman, jossa kaikki on mahdollista. Maailman, johon hänet aikanaan 
tutustutti Pikku Prinssi. Pikku Tytön taianomainen ja tunteikas matka 
Pikku Prinssin maailmaan voi alkaa. Pikku Tyttö löytää tiensä lapsuuteen 
ja oppii, että ihmissuhteet ovat kaikkein tärkein asia maailmassa. Ja vain 
sydämellä, ei silmillä, näkee asioiden oikean laidan. Osa elokuvasta on 
tehty nukkeanimaationa.

Ohjaus Mark Osborne
Suomenkielisen version ääniohjaus Pekka Lehtosaari
Tuottajat Aton Soumache, Dimitri Rassam, Alexis Vonarb
Käsikirjoitus Irena Brignull. Bob Persichetti
Perustuu Antoine de Saint-Exupéryn kirjaan Pikku Prinssi
Esiintyjät (suomenkielinen versio) Vesa Vierikko, Saana Norra,  
Kirsi Ståhlberg, Valtteri Helisalo, Jarmo Koski, Antti LJ Pääkkönen, 
Jukka Voutilainen, Taisto Oksanen, JP Palo, Johannes Brotherus,  
Krista Kosonen, Juha Varis, Osku Ärilä, Late Karhuvaara
Musiikki Hans Zimmer, Richard Harvey
Leikkaus Carole Kravetz Aykanian, Matt Landon
Tuotantoyhtiöt ON Animation Studios, Orange Studio, LPPTV, M6 Films, 
Lucky Red
Levittäjä Suomessa Cinema Mondo

C
in

em
a 

M
o

n
d

o



E L O K U V A T  /  F I L M S

Directed by Mark Osborne 
Produced by Aton Soumache, Dimitri Rassam, Alexis Vonarb 
Screenplay by Irena Brignull. Bob Persichetti 
Based on The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry 
Starring Jeff Bridges, Rachel McAdams, Paul Rudd, Bud Cort, Marion 
Cotillard, Benicio del Toro, James Franco, Ricky Gervais, Paul Giamatti, 
Riley Osborne, Albert Brooks, Mackenzie FoyMusic by Hans Zimmer, 
Richard Harvey
Edited by Carole Kravetz Aykanian, Matt Landon
Production company ON Animation Studios, Orange Studio, LPPTV, M6 
Films, Lucky Red
Distributor in Finland Cinema Mondo

LITTLE PRINCE 
One of the most beloved stories, this animation from Antoine de Saint-Exupérys 
master work The Little Prince, was directed by Mark Osborne. Part of the film was 
made using puppet animation.

   Päivälehti Museum
Thu 29.8. at 5 pm (in English, with Finnish subtitles)  
& Sat 31.8. at 2 pm (in Finnish)
Free admission

   108 min
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A FESTIVAL STOP MOTION MONTRÉAL  
ESITTÄÄ: MAISTIAISIA QUÉBECISTA

Maailman ensimmäinen ainoastaan stop motion animaatioon keskittynyt 
festivaali, Festival Stop Motion Montréal, tarjoaa valikoiman Québecissa tehtyjä 
lyhytelokuvia. Ohjelmaan valituista projekteista löytyy sekä uusien tulokkaiden 
että vakiintuneiden tekijöiden töitä, ja ne tarjoavat häivähdyksen maakunnassa 
kukoistavasta lahjakkuudesta ja luovuudesta.  

A TASTE FROM QUÉBEC, PRESENTED BY 
FESTIVAL STOP MOTION MONTRÉAL

Festival Stop Motion Montréal, the first festival exclusively dedicated to stop mo-
tion in the world, offers you a selection of animated short films made in Québec, 
Canada. Projects made by emerging as well as established filmmakers will give you 
a glimpse of the talent and creativity that is blooming in the province.  

  Nukketeatteri Sampo  
pe 30.8. klo 21.30 / Fri 30.8. at 9.30 pm

  Päivälehden museo  
la 31.8. klo 17 / Sat 31.8. at 5pm

Aikuisille / For adults 
Vapaa pääsy / Free of charge 
Huom! Rajoitettu määrä paikkoja, varaathan paikkasi ennakkoon  
verkkosivuilta tai festivaalin lipunmyynnistä.  
Please notice: Limited amount of seats, please book  
your seat in advance from the website or at the ticket office.

  60 min

E L O K U V A T  /  F I L M S

PATRICK BOUCHARD: ALISTUMINEN 2007. 8 MIN

SUBSERVIENCE BY PATRICK BOUCHARD 2007. 

8MIN 

Tässä lyhytelokuvassa porvariston itsekkyys ja sen palvelijoiden sorto ja hyväksi-
käyttö ovat keskeisessä asemassa, kun yhteiskunnan tragikoomisuus näyttäytyy 
nukketeatteriesityksessä kuolontuskissaan. 

In this animated short, the selfishness of the bourgeoisie and the oppression and 
exploitation of its servants take centre stage as a puppet show presents the tragico-
medy of a society in its death throes.



E L O K U V A T  /  F I L M S

CLYDE HENRY PRODUCTION:  
MADAME TUTLI PUTLI 2007. 17 MIN

MADAME TUTLI PUTLI   
BY CLYDE HENRY PRODUCTION 2007. 17MIN

Tämä stop-motion-animoitu elokuva vie katsojat innostavalle eksistentiaaliselle 
matkalle Madame Tutli-Putlin täysin kuviteltuun, tunteelliseen maailmaan. Kun 
hän matkustaa yksin yöjunassa, jossa häntä painavat menneisyyden aaveet ja koko 
hänen maallinen omaisuutensa, hän saa vierailta osakseen sekä ystävällisyyttä 
että uhkaa. Madame Tutli-Putli joutuu epätoivoiseen metafyysiseen seikkailuun, 
tuuliajolle todellisen ja kuvitteellisen maailman välillä, ja päätyy kohtaamaan 
demoninsa. 

This stop-motion animated film takes viewers on an exhilarating existential 
journey into the fully imagined, tactile world of Madame Tutli-Putli. As she travels 
alone on the night train, weighed down with all her earthly possessions and the 
ghosts of her past, she faces both the kindness and menace of strangers. Finding 
herself caught up in a desperate metaphysical adventure, adrift between real and 
imagined worlds, Madame Tutli-Putli confronts her demons. 

EVA CVIJANOVIĆ: SIILIEN KOTI 2017. 10 MIN

HEDGEHOG HOME BY EVA CVIJANOVIĆ 2017. 10MIN

Eva Cvijanovićin animaatioelokuva, joka on voittanut yli 35 kansainvälistä palkin-
toa, perustuu entisestä Jugoslaviasta kotoisin olevan Branko Ćopićin klassiseen 
tarinaan. Lämmin ja yleismaailmallinen tarina muistuttaa meitä siitä, ettei kotia 
parempaa paikkaa ole missään.

Winner of over 35 international awards, Hedgehog’s Home is an animated film 
by Eva Cvijanović. Based on the classic story by Branko Ćopić, a writer from the 
former Yugoslavia, it is a warm and universal tale that reminds us there truly is no 
place like home.

JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE:  
KRAVATTI 2008. 12 MIN

THE NECKTIE   
BY JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE 2008. 12MIN 

The Necktie – Kravatti on tarina Valentinista ja hänen pyrkimyksestään löytää 
merkitystä elämäänsä. Elokuva yhdistää nukkeanimaatiota käsin piirrettyyn 
animaatioon. Valentin on jäänyt umpikujaan työssään ja unohtanut kaiken, mikä 
on tuonut hänelle iloa. Vuodet kulkevat ja ikävystyminen korvaa kaikki hänen 
tulevaisuuden toiveensa ja haaveensa. Vasta 40-vuotispäivänään, kun hän löytää 
uudelleen vanhan harmonikan, joka on ollut piilossa kaapin uumenissa, hän saa 
elämänilonsa takaisin.

A mixture of puppet and hand-drawn animation, The Necktie is the story of 
Valentin and his quest to find meaning in his life. Stuck in a dead-end job, he has 
forgotten all about the things that used to bring him joy. Years pass, and boredom 
replaces all his aspirations and hope for the future. It is only on his 40th birthday, 
when he rediscovers an old accordion hidden in the depths of his closet, that he 
regains his lust for life.

CLAIRE BROGNEZ: TYTTÖJEN HUONE 2018. 7 MIN

LA CHAMBRE DES FILLES / THE SISTER’S 
BEDROOM - CLAIRE BROGNEZ 2018. 7MIN

Louise nauttii yksityisestä hetkestä ja avaa aarrearkkunsa huoneessa, jonka hän 
jakaa pikkusiskonsa kanssa. Hän ei tiedä, että sisko on piiloutunut hänen sänkynsä 
alle vakoillakseen häntä. Elokuva käsittelee aistillisuutta sisarusten tahattoman, 
mutta viehättävän ja eroottisen yhteisen kokemuksen kautta.

Louise enjoys a private moment to open her treasure box in the room she shares 
with her little sister. She does not know that she has been hiding under her bed to 
spy on her. The film deals with sensuality through a both charming and erotic expe-
rience of an involuntary interaction between two sisters. 

Louise profite d’un moment intime pour ouvrir sa boîte à trésors dans la chambre 
qu’elle partage avec sa petite soeur. Elle ignore que celle-ci s’est cachée sous un lit 
pour l’espionner. Le film aborde la sensualité par l’expérience à la fois charnelle et 
charmante d’une transmission involontaire entre deux soeurs. 

S T O P  M O T I O N  M O N T R É A L



E L O K U V A T  /  F I L M S

FRÉDÉRICK TREMBLAY: LAATIKKO JA KORPPI 
2009. 13 MIN 30 SEC

LE TIROIR ET LE CORBEAU / THE DRAWER 
AND THE CROW - FRÉDÉRICK TREMBLAY 
2009. 13MIN 30SEC

Nuori nainen astuu nuoren miehen elämään. Tämä yrittää unohtaa toisen tytön…

A young woman imposes on a young man trying to forget the other girl.

Une jeune femme entre dans la vie d’un jeune homme qui cherche à oublier... 

MATHIEU GIRARD: VANHIN KIVI 2014. 10 MIN

THE OLDEST STONE / LA PLUS VIEILLE 
PIERRE - MATHIEU GIRARD 2014. 10MIN

Vuoren laella, siellä missä on salaperäinen pensas, pyörätuolissa oleva vanha mies 
tekee odottamattoman löydön. Palatessaan kaupunkiin hän yrittää saada löydös-
tään irti mahdollisimman paljon kaupungin asukkaiden keskellä. Synkkä faabeli, 
jonka teemat pyörivät omistamisen ja tuottoisuuden ympärillä. 

At the top of a mountain where stands a mysterious shrub, an old man in a 
wheelchair stumbles upon an unexpected finding. On his way back, he will try 
to get the most out of his discovery from the city’s inhabitants. A sinister fable 
gravitating towards the themes of ownership and high productivity.

Au sommet d’une montagne où se dresse un arbuste mystérieux, un vieillard en 
fauteuil roulant fait une trouvaille inespérée. Retournant dans la cité, il tentera de 
faire fructifier sa découverte auprès de ses habitants. Une fable funeste dont les 
thèmes gravitent autour de la possession et du productivisme. 

GUILLAUME BLANCHET:  
TYTTÖ NIMELTÄ ELASTIKA 2014. 3 MIN 30 SEC

A GIRL NAMED ELASTIKA -  
GUILLAUME BLANCHET 2014. 3MIN 30SEC

Elastika ei ole kuin muut pikkutytöt. Ensinnäkin, hänet on tehty kumista. Toiseksi, 
hänen universuminsa on tehty korkista. Myös hänen matkansa on aivan oman-

laisensa, kun hän hyppää rakennuksesta toiseen, ylittää valtameren yksin tai 
matkustaa avaruuteen pidellen kiinni ilotulitusraketista. Hänen seikkailunsa, joka 
on kuvattu stop motion -tekniikalla, vaati yli 10 000 kuvaa.

Elastika is not like any other little girls. First, because she made of elastics. Also 
because her universe is a land of cork. Her journey is also one of a kind, as she 
jumps from one building to another, crosses an ocean solo or travels to space 
holding on to a firework rocket. Her adventure, shot in stop motion, required over 
10 000 pictures. 

Elastika n’est pas comme les autres petites filles. Elle est faite de bandes de caout-
chouc. Et son univers est fait de liège. Son voyage aussi est unique: elle saute d’un 
immeuble à l’autre, franchit un océan et s’envole dans l’espace en s’accrochant à 
une fusée de feu d’artifice. 

RAQUEL SANCINETTI: SYKLI 2013. 4 MIN 56 SEC

CYCLE - RAQUEL SANCINETTI 2013. 4MIN 56SEC

Mies ja nainen hukkuvat elektroniikan ja kuluttamisen ylitsepääsemättömään 
meteliin. Muotokuva yksinäisyydestä modernissa ajassa.

A man and a woman surrounded by the overwhelming noise of electronics and 
consumerism. A portrait of loneliness in modern times.

Une femme et un homme sont noyés par le bruit des appareils électroniques et 
objets de la surconsommation qui les entoure. Un portrait de la solitude moderne.

  Nukketeatteri Sampo  
pe 30.8. klo 21.30 / Fri 30.8. at 9.30 pm

  Päivälehden museo  
la 31.8. klo 17 / Sat 31.8. at 5 pm

Aikuisille / For adults 
Vapaa pääsy / Free admission 
Huom! Rajoitettu määrä paikkoja, varaathan paikkasi ennakkoon  
verkkosivuilta tai festivaalin lipunmyynnistä.  
Please notice: Limited amount of seats, please book your seat in advance  
from the website or at the ticket office.

  60 min

S T O P  M O T I O N  M O N T R É A L



LUTKOVNO GLEDALIŠCE LJUBLJANA (SLO)
www.lgl.si

Ljublanan nukketeatteri, Lutkovno gledališce Ljubljana on Slovenian tärkein 
nukketeatteri, jossa esitetään lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattua nukke-
teatteria ja draamaa. Teatteri perustettiin vuonna 1948 (jolloin sen nimi oli 
Kaupungin nukketeatteri) ja se on sijainnut Mestni domissa Krekovin aukiolla 
vuodesta 1984.

Teatterin työ perustuu Slovenian satavuotiseen nukketeatteriperinteeseen. 
Kun Ljubljanan linnaan perustettiin nukketeatterimuseo, LGL:sta tuli viralli-
sesti tämän arvokkaan, vuosisadan vanhan perinnön hoitaja. Teatterilla on viisi 
vakituista näyttämöä ja useita pienempiä, satunnaisia esityspaikkoja. Näissä 
tiloissa, joihin mahtuu yhteensä noin tuhat katsojaa, LGL tuottaa viisitoista 
ensi-iltaa vuodessa ja niissä vierailee yhteensä noin 110 000 katsojaa.

Lutkovno gledališce Ljubljana is the main Slovenian puppet theatre staging 
puppet and drama performances for children, youngsters and adults. Its 
predominant target audiences are children and young people. The public 
institution was established in 1948 (as the City Puppet Theatre) and has been 
based in Mestni dom in Krekov Square since 1984. In its work, the LPT builds 
on the hundred-year tradition of Slovenian puppetry. With the establishment 
of the Museum of Puppetry at the Ljubljana Castle, the LPT officially became 
the caretaker of this precious, century-old heritage. The theatre manages five 
regular and several smaller, occasional venues. At these venues, which offer 
seating for approximately a thousand people, it produces fifteen premieres a 
year and is visited by around 110,000 spectators.  

KARLSSON HAUS THEATRE (RUS) www.karlssonhaus.ru

Karlsson Haus on pietarilaisten nukketeatterintekijöiden vuonna 2006 perus-
tama teatteri. Siitä tuli nopeasti yksi Venäjän tunnetuimmista nukketeattereis-
ta, huolimatta siitä, että se on valtiosta riippumaton. Sellaiset nukketeatterin 
mestarit kuin Aleksei Leliavsky, Evgeny Ibragimov, Boris Konstantinov, Pyotr 
Vasilyev ovat toteuttaneet siellä esityksiään. Teatteri on saanut useita palkin-
toja ja on esiintynyt toistuvasti kansainvälisillä festivaaleilla. Karlsson Haus 
toimii projektiluontoisena teatterina: talossa ei ole henkilöstöjohtajia eikä 
näyttämötaiteilijoita, vaan se kutsuu jokaiseen projektiin oman luovan ryhmän. 
Teatteri on tunnettu myös intiimistä ja kodikkaasta tunnelmastaan.

Karlsson Haus was created by a group of St. Petersburg puppeteers in 2006 
and, despite its non-government status, soon became one of Russia`s best 
known puppet theatres. Such masters of puppet theatre as Alexei Leliavsky, 
Evgeny Ibragimov, Boris Konstantinov, Pyotr Vasilyev created their produc-
tions there. The theatre has got a great number of awards, repeatedly took 
part in international festivals. Karlsson Haus works as a project type theatre: 
they don`t have staff directors, stage designer but invite an original creative 
group for every project. This theatre is also known its intimate and cozy 
atmosphere.   

JAVIER ARANDA (ESP)             www.javieraranda.es

Javier Aranda on näyttelijä ja nukkemestari, joka on saanut koulutuksensa 
Zaragozan teatterikoulussa. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta eri teatteri-
ryhmien kanssa, mm. Teatro del Temple, Arbolé Theatre, Gayarre Theatre, 
Drama Centre of Aragón. Hän on ollut mukana myös useissa lyhytelokuvissa. 
Näyttelijäntyön ohella hän tekee nukketeatteria myös omassa Javier Aranda 
Companyssa, jossa hän tutkii käsinukkeja ja niiden suhdetta nukkemestariin.

Javier Aranda, actor and puppet master, was trained at the Theatre School of 
Zaragoza.He has been working with different theatre groups for more than 20 
years: Teatro del Temple, Arbolé Theatre, Gayarre Theatre, Drama Centre of 
Aragón. He has taken part in various short films. He alternates acting with his 
work as a puppet-master at the Javier Aranda Company, where he carries out 
personal research on the hand puppet and its relationship with the puppeteer.   

A R T I S T I T  J A 
E S I I N T Y J Ä T  /  
A R T I S T S  A N D 
P E R F O R M E R S



PICKLED IMAGE (UK)         www.pickledimage.co.uk

Vuonna 2000 perustettu Pickled Image on erikoistunut livenä ja teatterissa 
esitettävään nukketeatteriin. Alusta lähtien yhtiö on saanut kansainvälistä 
tunnustusta ja lukuisia palkintoja mustan humoristisista visuaalista tuotan-
noistaan. Dik Downey kiertää parhaillaan Coulrophobian kanssa ja tekee outoa 
taidetta. Adam Blake perusti Open Attic Theatre Companyn vuonna 2017, ja 
on tehnyt perheille suunnattuja, kauniita esityksiä, joissa on nukkeja ja outoja 
juttuja.

Formed in 2000, Pickled Image specialises in puppetry for live performance 
and theatre. Since its inception the company has gained international recogni-
tion and numerous awards for their darkly humorous visual productions.  Dik 
Downey is currently touring Coulrophobia and making weird art. Adam Blake 
set up Open Attic Theatre Company in 2017 and has some beautiful, family 
shows with puppets and some weird stuff too.  

PUPPENSPIEL.CH (CH)            www.puppenspiel.ch

Puppenspiel.ch on älykästä viihdettä koko perheelle. Tutkimme teoksissamme 
nukketeatterin, draaman ja musiikin välisiä yhteyksiä. Puppenspiel.ch esiintyy 
pienillä ja suurilla näyttämöillä, kansainvälisillä festivaaleilla tai olohuonees-
sa, ulkospektaakkeleissa ja monitoimisaleissa, kaupunginteattereissa tai 
luokkahuoneissa, omassa teatterissamme tai kiertueella. Aina kun pääsemme 
vierailemaan jossakin, odotamme innolla seikkailua, jossa voimme sukeltaa 
tarinaan suurten ja pienten katsojien kanssa.

Puppenspiel.ch is smart entertainment for the whole family. With our pieces 
we explore the possible connections between puppet theatre, drama and 
music.  Puppenspiel.ch plays on small and large stages, at international festivals 
or in the living room, at open-air spectacles and in the multi-purpose hall, at 
city theaters or in classrooms, in our own theatre or on tour. Wherever we are 
invited as guests, we look forward to the adventure of immersing ourselves in a 
story with big and small spectators.  

KREPSKO THEATRE GROUP   www.krepsko.com

KREPSKO on vuonna 2001 Prahassa perustettu kansainvälinen, lukuisia 
palkintoja voittanut ryhmä. Ryhmän omintakeinen teatterillinen kieli yhdistää 
mustaa huumoria, voimakasta visualiikkaa ja absurdeja tragikoomisia tilantei-
ta. Krepsko on esityksillään kiertänyt 30 maassa.

International theatre group KREPSKO was founded in 2001 in Prague. Starting 
with outrageous and brave improvisations, KREPSKO has created their own 
unique theatrical language based on enchanting atmospheres, dark fairytales 
and absurd tragicomical moments.
They use aspects of circus and puppet theatre to tell stories without words and 
to reach the deepest secrets and emotions of the audience.
KREPSKO has created more than 20 reprising shows, performed in more than 
30 countries around the world and garnered numerous awards.  

TEATTERI MUKAMAS       www.teatterimukamas.fi

Teatteri Mukamas on vuonna 1979 perustettu tamperelainen ammattinuk-
keteatteri, joka juhlii 40-vuotista taiteellista taivaltaan näytäntövuoden 
2019–2020. Mukamaksen idyllinen kotinäyttämö sijaitsee Pispalassa ja 
teatteri vierailee säännöllisesti päiväkodeissa, kouluissa ja muissa paikoissa 
ympäri Suomen ja ulkomailla. Nuket, näyttelijät, esineet, varjot, elävä musiikki 
ja modernit nukketeatteritekniikat yhdistyvät kekseliäästi esityksissä. 
Mukamas järjestää myös teatterikursseja ja työpajoja eri-ikäisille lapsille, sekä 
MUKAMAS – Kansainvälistä Nukketeatterifestivaalia. Teatterissa työskente-
lee vakinaisesti 10 työntekijää ja freelancereita.

Established in 1979, Theatre Mukamas is a professional puppet theatre from 
Tampere. It is celebrating its 40th anniversary in 2019-2020. Mukamas´ idyllic 
own stage is located in Pispala, and it tours frequently in day care centres, 
schools and other places in Finland and abroad. Puppets, actors, objects, 
shadows, live music and modern puppet theatre techniques are ingeniously 
combined in performances. Mukamas also organizes theatre courses and 
workshops for children in different ages, and the MUKAMAS International 
Puppet Theatre Festival. Mukamas employs permanently 10 people and 
freelancers.  

A R T I S T I T  J A  E S I I N T Y J Ä T  /  A R T I S T S  A N D  P E R F O R M E R S



A R T I S T I T  J A  E S I I N T Y J Ä T  /  A R T I S T S  A N D  P E R F O R M E R S

TEHDAS TEATTERI         www.tehdasteatteri.fi

TEHDAS Teatteri on vuonna 2000 Turussa perustettu taiteilijavetoinen am-
mattiteatteri, joka haluaa luoda uudenlaista teatteritaidetta. Sen ohjelmistossa 
on nukketeatteria, performanssitaidetta ja yhteistyöprojekteja eri taiteenalo-
jen välillä, ja siinä painottuvat omat kantaesitykset, kokeilevuus ja tekijöiden 
omakohtainen sitoutuminen. Teatterin tilat ovat Aurajoen rannalla vanhassa 
Manillan tehdaskiinteistössä.

TEHDAS Teatteri is a professional theatre from Turku, established in 2000. It 
wants to create new theatre art. Puppetry, performance art and collaborations 
with other art forms make out the core of the theatres work, with an emphasis 
on new productions, experimental theatre and the personal commitment of 
the performers. The theatres home stage is in old Manilla factory by the river 
Aurajoki in Turku.  

TIMO VÄNTSI

Timo Väntsi on kokenut nukketeatteriesiintyjä, joka on ollut mukana monissa 
nukketeatterituotannoissa näyttelijänä, ohjaajana, käsikirjoittajana tai 
nukenrakentajana. Hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat mm. Ole mun Querelle 
(2019), John-Eleanor (2011) ja Erittäin hyvä ystäväni Paroni von Münchhausen 
(2016). Timo on esiintynyt SAMPO Festivaalilla myös vuosina 2017 ja 2018.

Timo Väntsi is an experienced puppeteer fro Turku, who has been involved in 
many puppet theatre productions as an actor, director, scriptwriter or puppet-
maker. His best-known works include: Be my Querelle (2019), John-Eleanor 
(2011) and My Very Good Friend Baron von Münchhausen (2016).
Timo has also performed at SAMPO Festival in 2017 and 2018.   

ORKESTAR STRADA        www.planetstrada.com

Orkestar Strada on musiikillinen katuteatteriperformanssi kahdelle tai 
useammalle esiintyjälle. Esityksessä yhdistyvät naamioteatteri, tanssi, pienet 
miimisesti näytellyt kohtaukset sekä musisointi erilaisin rytmisoittimin ja 
hanurein. Kohtaamiset yleisön kanssa johtavat interaktiiviseen  leikkiin, jonka 
kautta kohteliaat elkeet ja hyväntuulisuus levittyvät eteenpäin. Strada-tiimin 
henkilökavalkadiin kuuluvat mm. eläintenkesyttäjä ja kukko, klovneja, sirkus-
muusikoita ja katuvalokuvaaja.  

Orkestar Strada is a piece of musical street theatre by performers working 
with masks, dance, bits of non-verbal theatre and energetic music, aiming to 
create surprising, cheerful encounters and a strange kind of comedy in the 
middle of a lively urban crowd. With the Stradas, encounters with the pas-
sers-by create an interactive play, spreading goodwill and happiness.    

FAUNA HUMANA        www.facebook.com/faunahumana

Fauna Humana on kaduille, turuille, toreille, kaiken kansan keskelle ilmestyvä 
ihmeellinen musisoiva ja tanssiva seurue. Katukulkueryhmän toiminta on 
sekoitus karnevaalia, performanssia, nukke- ja naamioteatteria, tanssia ja 
mimiikkaa sekä yleistä hulluttelua. Fauna Humana koostuu pääkaupunkiseu-
dulla asuvista nukketeatteritaiteilijoista. Ryhmän perustaja, Iida Vanttaja on 
hahmojen pääsuunnittelija. 

Fauna Humana is a marvelous musical and dancing party that appears on the 
streets, markets, markets, in the midst of all the people. It is a group of street 
performers whose activities are a mixture of carnival, performance, puppetry 
and masq theatre, dancing and mime, and general madness. Fauna Humana 
brings together a group of puppet theater artists living in the metro- politan 
area. The founder of the group, Iida Vanttaja, is in charge of designing the 
characters.   



P Ö Y T Ä - 
T E A T T E R I A 
T A B L E 
T H E A T R E 

PÄIVÄLEHDEN MUSEOSSA  / AT PÄIVÄLEHTI MUSEUM

K L A S S I K K O S A T U J E N  
T V - F I L M A T I S O I N T E J A  
Y L E I S R A D I O N  A R K I S T O S T A

Yleisradio on vuosien varrella tuottanut lukuisia satuohjelmia sekä radioon 
että televisioon. Yksi näistä tuotannoista toteutettiin Maija Barićin ja Camilla 
Mickwitzin Nukketeatteri Sampoa varten suunnittelemilla pöytäteatterinu-
keilla vuonna 1988 nimellä Paperinukketeatteri. Nyt nämä sadut ovat nähtävil-
lä myös SAMPO Festivaalilla!

Satuja voi tulla katsomaan Päivälehden museoon, jossa ne pyörivät non-stop 
koko viikon ajan, museon aukioloaikoina päivittäin klo 11–17.
(Huom: seuraavina ajankohtina satuja ei pääse näkemään, koska museossa on 
muuta festivaaliohjelmaa: la 31.8. klo 14-16, su 1.9. klo 11-13.30)

Ohjelmissa ovat seuraavat sadut, jotka Maija Baric on sovittanut nukketeatterille:
Maija ja karhu • Pirtti  • Kolme karhua • Ujo lohikäärme • Porsas urhea • 
Prinsessa Ruusunen • Kolme pukkia • Vehnäntähkä • Prinsessa ja pässi • 
Orava heiluhäntä

Vapaa pääsy! 

Free admission!

Tekijät: Kertoja Timo Torikka. Nukkien visuaalinen suunnittelu ja toteutus: 
Camilla Mickwitz. Sovitus ja ohjaus Maija Barić. Nukeilla näyttelijä, musiikki: 
Bojan Barić.  Tuotanto: Yleisradio, Lasten ja nuorten toimitus 1988.

Päivälehden museossa voi tehdä myös itse pöytäteatteria! Sampon pöytäteat-
terinukkeja on saatavilla koko viikon ajan - tule tekemään oma esitys!
Pöytäteatterinukkeja voi myös tehdä itse työpajassa: 

OHJATTU PÖYTÄTEATTERITYÖPAJA  
La 31.8.2019 kello 12.

Pajassa tehdään oma nukke Nukketeatteri Sampon pöytäteatterivälineistöllä. 
Kukin osallistuja saa valita oman lempihahmonsa välineistön nukkevaihtoeh-
doista. Teatterinukke rakennetaan pahvista leikkaamalla ja liimaamalla. Lo-
puksi nukkeen kiinnitetään ohjaustikku ja viimein se onkin valmis esiintymään. 
Nukke saa tanssia näyttämöllä musiikin tahtiin! 

Pajan ohjaajana nukketeatteritaiteilija Ilpo Mikkonen/ Nukketeatteri PikkuKulkuri.
Yli 4-vuotiaille (alle kouluikäiset aikuisen seurassa). Rajoitettu määrä paikko-
ja; vapaaliput voi lunastaa ennakkoon lipunmyynnistä (kts. tarkemmat tiedot 
lippusivulta!).

Pöytäteatterin tekemistä voi jatkaa myös kotona, sillä sadut löytyvät myös 
Esitys alkaa! -kirjasta, jonka voi ostaa Nukketeatteri Samposta erikseen (12€) 
tai osana pöytäteatteripakettia, jossa on kaikki nuket ja lavasteet (30€). Kirja 
on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

   Päivälehden museo 
Vapaa pääsy 



P Ö Y T Ä T E A T T E R I A  /  T A B L E  T H E A T R E

C L A S S I C  F A I R Y T A L E S  M A D E  F O R 
T V  F R O M  T H E  A R C H I V E S  O F  Y L E

YLE - the Finnish Broadcasting Company – has produced numerous fairytale 
programs for both radio and television. One of these productions was made 
in 1988 with the table theatre puppets designed by Maija Barić and Camilla 
Mickwitz for Puppet Theater Sampo. Now these fairytales can be seen at the 
SAMPO Festival!

The fairy tales can be viewed at the Päivälehti Museum, where they run non-stop 
throughout the week, during the museum’s opening hours, from 11am to 5pm daily.
(Note: In the following times, there is other festival program at the museum, 
so: Sat 31st Aug 14am - 4pm, Sun 1pm 11am - 1:30 pm)

The programs include the following stories adapted by Maija Barić for puppetry:
Maija ja karhu (Maija and the Bear) • Pirtti (The Old House) • Kolme karhua 
(Three Bears) • Ujo lohikäärme (Shy Dragon) • Porsas Urhea (Piglet   Brave) 
• Prinsessa Ruusunen (Sleeping Beauty) • Kolme pukkia (Three Goats) • 
Vehnäntähkä (Wheat Ear) • Prinsessa ja pässi (Princess and Ram) • Orava 
heiluhäntä (Squirrel swinging tail)

Credits: Narrated by Timo Torikka. Visual design of puppets: Camilla Mickwitz. 
Arranged and directed by Maija Barić. Puppeteer, music: Bojan Barić.
Production: Yleisradio (Finnish Broadcasting Company), Department for  
Children and Youth 1988.

During the festival, you can also try out table theatre yourself at the Päivälehti 
Museum! Table theater kit supplies will be on display throughout the week - 
make your own performance!
If you need more guidance, you can come to the Table Theatre Workshop:

T A B L E  T H E A T E R  W O R K S H O P 
Sat 31.8.2019 at 12.00 

Come make your own table puppet with Sampos table theatre equipment!
Instructed by puppeteer Ilpo Mikkonen.
For children over 4 years (under school age accompanied by an adult).
Limited number of places; free tickets can be redeemed at the ticket office (see 
ticket page for details!).

You can continue making table theater at home as well, if you purchase a book 
with the fairytales from Puppet Theatre Sampo (12 €). Available also as part 
of the table theater package with all the puppets and sets (30 €). The book is 
available in Finnish, Swedish and English.

   Päivälehti Museum 
Free admission.



SAMPO 2019 Festivaaliklubi on avoinna joka ilta esitysten jälkeen Sampon 
Satumaisessa Kahvilassa. Festivaaliklubi tarjoaa kohtaamispaikan taiteilijoille 
ja yleisölle ja mahdollisuuden ajatustenvaihtoon päivän aikana nähdyistä 
esityksistä. Keskustelua johdattelee tiedottaja Anna Martikainen. Luvassa 
mieleenpainuvia keskusteluja esityksistä ja kaikesta muusta, innostavia 
kohtaamisia, vakavia ja vähemmän vakavia aiheita, naurua ja rentoutumista! 

Vapaa pääsy! Klubi on avoinna joka ilta klo 23 asti.   

The SAMPO 2019 Festival Club is open every night after performances at 
Sampo’s Fairytale Café. The club provides a meeting place for artists and the 
public and a possibility to talk about the performances seen at the festival. 
Discussions are moderated by publicist Anna Martikainen. You are very 
welcome to enjoy memorable conversations about the performances and 
everything else, exhilarating meetings, serious and less serious subjects, 
laughter and relaxing! 

Free admission! The club is open every night until 11 pm.  

F E S T I V A A L I - 
K L U B I   
F E S T I V A L 
C L U B

O P E N  S T A G E 
NUKKETEATTERIN AMMATTILAISILLE

Nukketeatteri Sampo järjestää nukketeatterin ammattilaisille OPEN STAGE 
-tapahtuman, jossa esitellään 5–6 tulevaa produktiota ja esiintyjät saavat 
palautetta raadilta. Tilaisuus on avoin yleisölle!

O P E N  S T A G E 
FOR PUPPET THEATRE PROFESSIONALS

Puppet Theatre Sampo organizes an Open Stage event for puppet theatre 
professionals. In the event 5-6 upcoming productions will be presented and the 
artists will get feedback from the jury. The event is open to the public!

   Annantalo 
su 1.9. klo 11.00 / Sun 1.9. at 11:00 am
Vapaa pääsy / Free admission.



F E S T I V A A L I K L U B I  /  F E S T I V A L  C L U B

K R E P S K O  T H E A T R E  G R O U P : 
P O R T W I N E ,  P O P C O R N  
&  P U P P E T R Y

Festivaaliklubilla saadaan lauantai-iltana harvinaista herkkua: Portwine, 
Popcorn and Puppetry! Kabareen kaltainen tapahtuma, joka juhlii teatterin 
pieniä helmiä ja erilaisia tapoja tarjoilla ne - niin pieninä ja lyhyinä, kuin suurina 
ja mahtipontisinakin. Jokainen Portwine, Popcorn and Puppetry - ilta kokoaa 
yhteen uuden kansainvälisen kombinaation eri esiintyjiä; teatteriryhmä 
Krepskon jäseniä, vieraita ja ystäviä. Jokainen kabaree on uusi seikkailu, kuin 
salainen juhla johon sinut on kutsuttu. Se tapahtuu tässä ja nyt, eikä koskaan 
enää samassa muodossa. Koe uniikki, tunnelmallinen ilta, josta lähdet hymyssä 
suin. PPP on nähty Nukketeatteri Sampossa kahdesti aiemmin.
Huom! rajoitettu määrä paikkoja!

   Nukketeatteri Sampo 
31.8.2019 klo 21.30
Ikäsuositus 5+ • Liput: 25€/19€

  90 min

K R E P S K O  T H E A T R E  G R O U P : 
P O R T W I N E ,  P O P C O R N  
&  P U P P E T R Y

At the Festival Club, there is a special treat on Saturday evening: Portwine, 
Popcorn and Puppetry! Cabaret-like event celebrating little gems of theatre, 
ways of serving it differently - short and sweet, as well as big and pompous. 
Every event of PPP collects together yet another international combination 
of different artists; members, guests and friends of Krepsko Theatre Group. 
Every cabaret is a new adventure, like a secret party you´re invited to. It 
happens here and now and never again quite the same. Experience an unique, 
atmospheric evening, from which you´ll depart smiling. PPP has been seen in 
Puppet Theatre Sampo twice before. 
Please notice: Limited amount of seats!

   Puppet Theatre Sampo
31.8.2019 at 9:30 pm
Age recommendation: 5+
Tickets: 25€/19€

  90 min



NUKKETEATTERI SAMPO:  
ROSKA-AARRE 
 
Roska-aarre on lasten nukketeatterinäytelmä, jonka aiheena ovat luonnonsuo-
jelu ja kestävän tulevaisuuden ratkaisut.
Meeli onkii Tessu-koiran kanssa rannalla, kun tuuli tuo muovipussin. Mitä sille 
pitäisi tehdä? Mitä sanoo filosofi-eno, mitä äiti, joka tutkii jätteiden kierrätystä? 
Entä mitä vastaa mummi?
Näytelmä kertoo tärkeästä aiheesta: jätteiden kierrättämisestä haaskaamisen 
sijaan. Yhden roska voi olla toiselle aarre.
Näytelmässä kerrotaan positiivisista ja lohdullisista ratkaisuista jätemuovien 
ongelmaan. On hyvä tietää, että jokainen meistä voi tehdä maailmaa vähän 
paremmaksi paikaksi.
Roska-aarre on suunnattu lapsiperheille ja koululaisille. Sen on kirjoittanut 
kirjailija, FT Paula Havaste, joka työskentelee tiedekeskus Heurekassa.

NUKKETEATTERI SAMPO:  
GARBAGE TREASURE
 
The Garbage Treasure is a children’s puppet theater show about nature con-
servation and solutions for a sustainable future. 
Meeli is fishing with Tessu the dog on the beach when the wind brings a plastic 
bag. What should they do with it? What does the philosopher uncle say about 
it? And the mother who is researches waste recycling? What about grandma?
The play talks about an important topic: recycling waste instead of wasting. 
What is garbage for one, can be a treasure for another.
The play gives us ideas for positive and comforting solutions to the problem of 
waste plastics. It is good to know that each of us can make the world a better 
place.
The Garbage Treasure is a play for families with kids and schoolchildren. It was 
written by the author, PhD Paula Havaste, who works at the Heureka Science 
Center.

Käsikirjoitus / Text: Paula Havaste
Ohjaus / Director: Iivo Barić
Näyttämöllä / On stage: Anne Lihavainen, Elina Vehkaoja & Antero Reinistö
Nuket ja lavasteet / Puppets, scenography: Anastasia Schmidt
Musiikki / Music: Antero Reinistö
Puvustus / Costumes: Kristiina Jokinen

O O D I N  O H J E L M A   O O D I  P R O G R A M

 Keskustakirjasto Oodin Maijansali (1. krs.)  
to 29.8. klo 12 & 14 / Thu 29.8. at 12 pm and 2 pm
Vapaa pääsy / Free admission
suomeksi / in Finnish 
Ikäsuositus / Age recommendation: 0+ 

   30 min

Ensiesitys / Premiere: 10.1.2019 Tieteen päivillä, Helsinki 

/ at The Science Forum event in Helsinki, Finland.
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U L K O I L M A O H J E L M A A  D I A N A P U I S T O S S A  
O U T D O O R  P R O G R A M  A T  D I A N A  P A R K

Dianapuisto Nukketeatteri Sampon vieressä on SAMPO Festivaalin tapahtu-
mapaikkana koko viikon ajan. Lipunmyynti saattaa välillä olla avoinna myös 
puistossa. Tule moikkaamaan ja nauti ilmapiiristä! 
Dianapark next to Puppet Theatre Sampo is a space for SAMPO Festival for 
the whole week. The festival ticket office may be also in the park from time 
to time.. Come say hi and enjoy the atmosphere!

Viikonloppuna puistossa on myös kaksi esitystä (säävaraus).  
On the weekend, there are also two performances at the park  
(note: only when the weather is good).

FAUNA HUMANA 
Fauna Humana on kaduille, turuille, toreille, kaiken kansan keskelle ilmestyvä 
ihmeellinen musisoiva ja tanssiva seurue. Hahmot muistuttavat inhimillistä 
eläintä, tai eläimellistä ihmistä - kuten haluat!

Fauna Humana on aina hyvän puolella ja puolustaa kansalaisia arjen apatialta! 
Katukulkueryhmän toiminta on sekoitus karnevaalia, performanssia, nukke- ja 
naamioteatteria, tanssia ja mimiikkaa sekä yleistä hulluttelua.

Ilahdutamme kadulla liikkujia ilmestymällä odottamattomiin paikkoihin, 
mutta saatammepa osallistua myös erilaisiin tapahtumiin, mielenilmauksiin ja 
tempauksiin.

Iida Vanttajan kokoamassa Fauna-teamissa ovat tällä kertaa mukana hänen 
lisäkseen Mila Nirhamo, Anne Lihavainen, Ilpo Mikkonen, Susanna Hemmilä ja 
Anna Uschanov. 

Fauna Humana is a marvelous musical and dancing party that appears on the 
streets, markets, markets, in the midst of all the people. The characters resem-
ble a human animal, or an animal human - as you like it!

Fauna Humana is always on the side of good and defending citizens from the 
apathy of everyday life! It is a group of street performers whose activities are 
a mixture of carnival, performance, puppetry and masque theatre, dancing and 
mime, and general madness. We rejoice in the street, emerging in unexpected 
places, but we may also be involved in various events and get-togethers.

With the founder of the group, Iida Vanttaja, the following persons are in the 
Fauna team on the festival: 

Mila Nirhamo, Anne Lihavainen, Ilpo Mikkonen, Susanna Hemmilä and Anna 
Uschanov.

  Dianapuisto
su 1.9. klo 14 & 16 / Sun 1.9. at 2 pm & 4 pm  
Vapaa pääsy / Free admission 
sopii kaikenikäisille / for all ages 

   ~ 30 minwww.facebook.com/FaunaHumana



U L K O I L M A O H J E L M A A  D I A N A P U I S T O S S A  /  O U T D O O R  P R O G  R A M  A T  D I A N A  P A R K

ORKESTAR STRADA
Karnevaalimeininkiä Diana-puistossa! 

Kun naamioteatteriryhmä Orkestar Strada marssii Diana-puistoon, alkavat 
musiikilla, tanssilla ja improvisaatiolla höystetyt minikarnevaalit! Vanhan ajan 
markkinatunnelmaa sisältävän esityksen yhteydessä jaetaan yllätysarpoja, 
joissa palkintoina ohjelmanumeroita ja yllätyslahjoja! Mukana mm. koulu-
tettu kukko, kuvioilmapallotaituri ja sirkuksen taitoratsastajatar ratsunaan 
flamingo! 

Performanssin tarkoitus on luoda yllättäviä, iloisia kohtaamisia ja outoa huu-
moria keskelle arkista kaupunkivilinää. Stradojen perusvire on aina positiivinen 
ja kohtelias. 

There is a Carnival at Diana Park!

When the mask theatre group Orkestar Strada marches to Diana Park, the mini 
carnival with music, dance and improvisation begins! During the show with 
old-fashioned market atmosphere,  there will be a surprise lottery, where you 
can win program numbers and surprise gifts! The performers include a trained 
cock, an air balloon virtuoso and a circus rider with a flamingo!

The somewhat silly masks are unique characters created by puppeteer and 
illustrator Milla Risku, who also uses them in her illustrations. The world of the 
Stradas is bohemian and spontaneous, yet always positive and well-mannered, 
and although the couple have something of the old times about them, they 
have no trouble communicating with the modern world. 

www.planetstrada.com

  Dianapuisto
la 31.8. klo 13 & 16 / Sat 31.8. at 1 pm & 4 pm
Vapaa pääsy / Free admission
sopii kaikenikäisille / for all ages

   ~30 min



N Ä Y T T E L Y T  
E X H I B I T I O N S

   Nukketeatteri Sampon galleria
Vapaa pääsy / Free admission

NUKKEJA MAAILMALTA
Näyttelyssä vierailijaa odottaa tutustumisretki teatterinukkien ihmeelliseen 
maailmaan. Katsoja pääsee tutustumaan eri kulttuurien nukketeatteriperinteisiin 
ja ihailemaan teatterinukkeja maailman eri kolkista 1800-luvulta nykypäivään.

PUPPETS FROM AROUND THE WORLD
This exhibition is about the wonderful world of theatre puppets. The visitor can 
explore puppet traditions of different cultures and see puppets from around the 
globe from the 19th century to the present.

Festivaalin aikana on mahdollista nauttia kahdesta 
nukketeatteriin liittyvästä näyttelystä Nukketeatteri 
Sampon tiloissa Erottajankadulla. 

During the festival you will have a chance to enjoy two 
exhibitions representing puppetry at Puppet Theatre 
Sampos premises on Erottajankatu.

ELÄMÄÄ NUKKETEATTERISSA 
– Ari Aallon kuvia Nukketeatteri Sampon elämästä  
vuosilta 1977 – 2002

Hetkiä Nukketeatteri Sampon taipaleelta; nukketeatterintekijöiden ja 
teatterinukkien yhteiseltä matkalta. Polku on mutkitellut pitkin notkoja, 
tasankoja ja kumpareita, ohi aukeiden ja läpi ryteikköjen. Se on jättänyt 
omaleimaisen jälkensä suomalaiseen taide- ja kulttuurielämään.

Taiteemme tärkein ilmaisuväline on teatterinukke. Hahmot, teatte-
rimme sankarit, ovat näytelleet kaikkialla kotimaassaan. Siellä, minne 
ne eivät ole ehtineet itse, ne ovat ilahduttaneet yleisöään television 
välityksellä. Nukeista monet ovat matkustelleet myös maailmalla ja 
puhuneet vieraita kieliä.

Nämä nuket ovat nähneet paljon, ja niillä on monta tarinaa kerrottava-
naan. Ne voisivat kertoa syntyvaiheistaan tai siitä, millaista on nousta 
kerta toisensa jälkeen näyttämölle yleisön eteen. Nuket voisivat tari-
noida näyttelijöistä, jotka hankalissa asennoissa hikoillen ponnistelevat 
siirtääkseen niille omat ajatuksensa ja tunteensa, puhaltaakseen niihin, 
hengen, antaakseen niille sielun. Usein nuket muistelevat katsojia, jotka 
ovat nauraneet niille, itkeneet niiden kanssa ja pidättäneet henkeään 
niiden puolesta.



N Ä Y T T E L Y T  /  E X H I B I T I O N S

Nuken on opittava, ettei uupumustaan sovi näyttää, vaan mitä pikim-
min, heti laatikosta vapauduttua, on yritettävä löytää yhteinen sävel 
näyttelijän kanssa. Yleensä ne oppivat pian, sopeutuvat osaansa ja 
nauttivat nukenelämästään kuten vanhemmatkin työtoverinsa. Ne ovat 
onnellisia, sillä niiden osana on jakaa iloa ihmisille. Ne tietävät jäävänsä 
elämään esiripun sulkeuduttuakin. Ne siirtyvät lasten leikkeihin, uniin 
ja muistoihin.

  Sininen galleria (Nukketeatteri Sampo)
Vapaa pääsy 

LIFE IN THE PUPPET THEATRE
– Pictures of life in Puppet Theatre Sampo by Ari Aalto  
from the years 1977 to 2002

Memorable moments on Puppet Theater Sampo’s 25 year journey; 
moments from the journey of both those who work in the theater and of 
the puppets themselves. The path has wound its way over hill and dale, 
through open fields and hedgerows. It has left its own distinctive mark 
on Finnish art and cultural life.

The most important instrument in our form of expression is the theatre 
puppet. The characters, the heroes of our theatre, have performed right 
across their homeland. Even in places they have not visited themselves, 
they have still managed to enthral audiences on television screens. 
Many of the puppets have travelled throughout the world and have 
spoken many different languages.

These puppets have seen a great deal and have lots of stories to tell. 
They could tell you all about how they came to life or about what it feels 
like to get up on the stage in front of an audience night after night. The 
puppets could also tell stories about the actors who, whilst sweating 
away in uncomfortable positions, do their very best to transfer their 
own thoughts and emotions to the puppets, to bring them to life and 
to give them a soul. Often the puppets remember members of the 
audience who have laughed with them, cried with them or simply held 
their breath in amazement. 

Puppets have to learn that they must never show the audience how tired they 
may be, but rather, as soon as they are taken out of their boxes, they must try 
to find harmony with the actor. They generally learn these skills very quickly, 
adapt to their different roles and enjoy their life as a theatre puppet just like 
their older colleagues. They are happy, because it is their job to share joy 
with other people. They know that they will live on even after the 
curtain has fallen. Gradually they move into the games of 
children, into their dreams  
and their memories.

  Blue Gallery (Puppet Theatre Sampo)
Free admission
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FESTIVAALILIPUT 
TICKETS
LIPPUJEN HINNAT
Aikuisten esitykset: 25€ / 19€ (alennettu hinta  
opiskelijoille ja eläkeläisille) 

Lasten esitykset: 14€ 

Ryhmäliput arkiaamujen esityksiin 10€ /lapsi, ohjaajat 1€  
(Helsingin kaupungin työntekijät ryhmän kanssa maksutta).

Festivaalipassit: osta passi verkkokaupasta, lunasta liput  
yksittäisiin esityksiin lipunmyynnissä. Huom: yhdessä  
esityksessä voi käyttää vain yhden passilla lunastetun lipun.
Hinnat:  5 esitystä aikuisille 100€  |  3 esitystä aikuisille 65€
                   5 esitystä lapsille 60€  |  3 esitystä lapsille 38€

Lippuja voi ostaa verkkosivuilta www.sampofestival.fi,  
tai Nukketeatteri Sampon lipunmyynnistä. Erottajankatu 7.
Lippuvaraukset: 020 735 2235, toimisto@nukketeatterisampo.fi.  
Huom: verkosta ei voi ostaa lippuja opiskelija/eläkeläishintaan tai ryhmälippuja, 
nämä liput ainoastaan varauksella ja ovelta.

TICKET PRICES
Performances for adults: 25€ / 19€ (discount for students and pensioners)

Performances for children: 14€ 

Group tickets on weekday mornings: 10€/child, teachers 1€.

Festival passes: buy a pass online, get the tickets for individual performances at 
the ticket office. Note: you can only use one ticket per performance from the pass.
Prices:  5 performances for adults 100€  |  3 performances for adults 65€
                 5 performances for children 60€  |  3 performances for children 38€

You can buy tickets online at www.sampofestival.fi or at  
Puppet Theatre Sampos ticket office in Erottajankatu 7, Helsinki.
Reservations: 020 735 2235, toimisto@nukketeatterisampo.fi
NOTE: discount tickets for students and pensioners and group tickets only by 
reservation or ticket office!

Festivaalin yhteistyökumppanit, tukijat ja sponsorit
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Vapaaliput elokuviin ja pöytäteatteripajaan myös saatavilla ennakkoon netistä ja lipunmyynnistä. 
Paikkoja rajoitetusti. / Book free tickets for the movies and table theatre workshop online or at 
the ticket office. Limited amount of seats.



Erottajankatu 7, 00130 Helsinki 
puh./tel. 020 735 2235
toimisto@nukketeatterisampo.fi 

Tiedotus ja tuotanto / Press contact, production
Anna Martikainen 
020 735 2231 
anna.martikainen@nukketeatterisampo.fi 

Festivaalin taiteellinen johtaja / Festival director
Iivo Barić 
iivo.baric@nukketeatterisampo.fi

#sampo2019
sampofestival.fi
nukketeatterisampo.fi
facebook.com/sampofestivaali
instagram.com/nukketeatterisampo



Sampon Satumainen kahvila palvelee 
koko festivaalin ajan lounaskahvilana 

ja muokkautuu illan tullen 
tunnelmalliseksi festivaaliklubiksi!

A-oikeudet.
Sampon kahvila on 

kaikille avoin satumainen maailma 
keskellä kaupungin sykettä!

Sampo´s Fairytale Café is open 
throughout the festival serving lunch  
and tranformes into an atmospherich 

Festival Club in the evenings!
Sampo´s Café is a  

fairytale land open to everyone  
in the heart of the city!

   Sampon Satumainen kahvila, Erottajankatu 7 

S A M P O  2 0 1 8
Muistoja viime vuodelta
Memories from last year



Esityspaikat / Venues:

1  NUKKETEATTERI SAMPO / PUPPET THEATRE SAMPO,  Erottajankatu 7

2  TEATTERI AVOIMET OVET,  Erottajankatu 5

3  ANNANTALO,  Annankatu 30

4  TEATTERI ILMI Ö, Iso Roobertinkatu 10

5  PÄIVÄLEHDEN MUSEO, Ludviginkatu 2-4

6  KESKUSTAKIRJASTO OODI, Töölönlahdenkatu 4

7  DIANAPUISTO
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#sampo2019
sampofestival.fi

nukketeatterisampo.fi
facebook.com/sampofestivaali

instagram.com/nukketeatterisampo


