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PE 28.8.

KE 26.8.
Rouva Elokuun tervehdys
avaa tapahtuman kello 16 alkaen.
Erottajanaukion ja Esplanadin ympäristössä
Radio Klaara
Musiikilla ja tanssilla höystetty
interaktiivinen katuteatteriesitys. 15 min.
Erottajanaukio klo 18 & 18.30
Fauna Humana
Katukulkueena tanssiva ja musisoiva
seurue, jonka hahmot muistuttavat
inhimillistä eläintä tai eläimellistä ihmistä.
Fauna Humana on hyvän puolella, arjen
apatiaa vastaan!
Erottajanaukio klo 19

Teatteri Hevosenkenkä:
Kummituskekkerit
Autiotalon kummitukset valmistautuvat
höperön kreivi von Knackenhausin
synttärijuhliin – hän täyttää 550 vuotta.
Mutta onnistuuko yllätys, kun kutsumaton
vieras Sulo Sacher puuttuu peliin? 45 min/3+
Annantalo klo 10 & 17
Nukkehallitus: Mytty-iltamat
Mytty-iltamissa puhalletaan yhteen
hiileen, viikset karkaavat ja ujokin
uskaltaa. Koko maailman polska soi ja
mytty muuttuu iloksi. Mytty voi olla
nyytti, asiat voivat mennä ihan myttyyn tai
mytystä voi avautua kokonainen maailma.
35 min.
Malmitalo klo 18

TO 27.8.
Nukketeatteri Sampo:
Lennä lennä leppäkerttu
Pieni leppäkerttu etsii paikkaansa
maailmassa ja haluaa oppia lentämään.
Sanaton esitys perheen pienimmille
avautuu katsojille kuin kuvakirja:
joka sivulla uusi tuttavuus ruohikon
maailmasta. 30 min.
Sampo Stage klo 10 & 11
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Erottajanaukio klo 16 & 17

Sirkus Sampo
Marionetit heräävät eloon ja
täyttävät estradin elävällä musiikilla
ja nukketeatterin taialla. Mukana
veitsenheittäjiä, pyörätaitureita,
akrobaattisia koiria... Sanaton esitys sopii
kaikenikäisille. 30 min.
Sampo Stage klo 18

Nordic Puppet Ambassadors:
Vain yksi laukku mukaan
Immersiivistä teatteria yhdelle katsojalle.
Elävän installaation miniatyyritilat vievät
katsojan matkalle, jolla tuttu ja turvallinen
ympäristö muuttuu vihamieliseksi.
Sanaton esitys Anne Frankin inspiroimana.
15 min / 14+
Teatteri IlmiÖ, klo 15-21.
Esitykset 20 minuutin välein.
Livsmedlet duo: Näkymättömät maat
Aavikon ympäröiminä, selkämme takana.
Vuoren huipulle, selkärankaa pitkin alas.
Meren yllä, nenän alla. Maantiede ja
politiikka venyvät ja muuttuvat eläviksi
esiintymisalustoiksi – kehoiksemme – ja
opimme, mistä kosketuksessa, läsnäolossa
ja kestävyydessä todella on kyse. 55 min /
14+
Sampo Stage klo 19.30

Sateen sattuessa ulkoilmaesitykset siirtyvät Nukketeatte

ri Sampoon.

SU 30.8.
LA 29.8.
Nukketeatteri Ofelia: Nimbu-norpan
päiväuni
Pienen, uteliaan ja rohkean saimaannorpan
tarina vedenalaisessa maailmassa.
Seikkailu vie välillä eksyksiin ja Nimbua
väsyttää. Onneksi voi ottaa päiväunet.
Mutta mistä Nimbu näkee unta? 30 min.
Annantalo klo 11 & 14
Livsmedlet duo: Näkymättömät maat
Sampo Stage klo 12 Kat so tied ot pe 28. 8.
Fillariteatteri: Makkarapiruetti
Jos pysähtyy katsomaan ja kuuntelemaan
leikillistä katuteatteriesitystä, voi yllättyä.
Pärrä polkee luokse ja ottaa mukaan
tarinoihin, joissa seikkailevat mummot,
linnut ja metsän olennot, absurdisti ja
arvoituksellisesti. 35 min / 3+
Erottajanaukio klo 13 & 16
Nukketeatteri PikkuKulkuri:
Piki – Salamasankari
Minäkin haluaisin mukaan! Piki oli
innoissaan menossa ensi kertaa metsään,
jonne oli rakennettu maja, Salamasankarin
asussa. Mutta miten kävikään? Uudet
kaverit eivät ottaneetkaan Pikiä mukaan
leikkeihin… 30 min / 3+
Sampo Stage klo 17
Kuuma Ankanpoikanen:
Missing Amelia Earhart
Amelia Earhart, ilmailun
uranuurtaja, kaikkien esikuva, katosi
maailmanympärilennolla jättäen
jälkeensä valtavan, Amelian muotoisen
aukon. Ilmava, haikea, humoristinen
tarina edelläkävijyydestä ja uskomisesta
mahdottomaan. 75 min / 13+
Teatteri Avoimet Ovet klo 19.30

Nukketeatteri PikkuKulkuri:
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Piki – Salamasankari
t ie d o
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Sampo Stage klo 11
.
Nukketeatteri Ofelia: Mörön unisukat
Jussi-jänis on menossa nukkumaan, mutta
oman peiton alla mieleen hiipii kaikenlaisia
ajatuksia pimeästä. Alkaa seikkailu, jonka
aikana Jussi tutustuu Mörköön ja he
tapaavat Herra Pimeän, joka ei olekaan
pelottava. 30 min / 1+
Annantalo klo 12 & 14
Nukketeatteri Sampo:
Harakka huttua keittää
Perheen pienimmille sopiva hauska
nukketeatterikonsertti, jossa tutustutaan
moniin eläimiin ja kuullaan hauskoja
tarinoita. 30 min.
Sampo Stage klo 15
Nordic Puppet Ambassadors:
Vain yksi laukku mukaan
t
t ie d o
K at s o 8 .8 .
Teatteri IlmiÖ klo 15-21.
2
pe
Esitykset 20 minuutin välein.
Fillariteatteri: Makkarapiruetti
Kat so tied ot
Annantalon A-lava klo 16
la 29. 8.

TEHDAS Teatteri: H.C. –
Poeettinen kohtaaminen Englannissa
Kaksi maailmankuulua kirjailijaa, Charles
Dickens ja H.C. Andersen kohtaavat.
Andersenin meluisa mielikuvitusmaailma
sotkeutuu Dickensin sekavaan elämäntilanteeseen. Esitys vie katsojan matkalle
kirjailijanerojen mielenmaisemiin.
75 min / 12+
Teatteri Avoimet Ovet klo 18
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