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K A N SA I N VÄ L I N E N N U K K E T E AT T E R I F E ST I VA A L I
Kansainvälisen teatterifestivaalin järjestäminen aikana, jolloin ympäröivät
olosuhteet muuttuvat jatkuvasti tuntuu ajatuksena järjettömältä. Valtava
määrä työtä ja suunnitelmia valuu kerta toisensa jälkeen hukkaan alati
muuttuvien rajoitusten estäessä asioita tapahtumasta.
Elämme ajassa ja ympäristössä, jossa lainsäädäntö mahdollistaa tätä
kirjoittaessani anniskelun ja oleskelun teatterisalissamme 100 ihmiselle, ja vastaavasti kieltää yli 25 henkilön osallistumisen samassa tilassa
tapahtuvaan kulttuuritapahtumaan. Valtaapitävien piilotellessa pykälien
takana, nakertavat mielivaltaiset rajoitukset kulttuurielämän hiljalleen
olemattomiin.
Siksi ajatus siitä, että jättäisi tämän tapahtuman järjestämättä tuntuu
vieläkin järjettömämmältä. Tällaisina aikoina taiteen tulee nousta esiin ja
näyttää voimansa. Vaikeina aikoina ei tule alistua vaan sopeutua ja tehdä
voitavansa.
Onneksi asioita voi tehdä useilla tavoilla. Tyylikkäästi ja turvallisesti.
Vuoden 2021 SAMPO festivaalin ohjelmisto koostuu esityksistä, näyttelyistä, keskusteluista ja työpajoista, jotka levittäytyvät perinteisten
teatteritilojen lisäksi puistoihin, toreille ja kadunvarsille.
Arvoisa lukija, rohkaisen teitä käyttämään nämä viisi festivaalipäivää nauttien monipuolisesta ohjelmistostamme, rentoutuen ja inspiroituen. Uutisia
ehtii sitten taas lukemaan myöhemminkin.
Iivo Barić
Festivaalin taiteellinen johtaja

To organize an international theater festival in a time when the surrounding conditions are constantly changing feels like an absurd idea. A huge
amount of work and plans are being wasted time and time again because
of the ever-changing restrictions preventing things from happening.
We live in a time and environment where, at the time of writing, the law
allows serving drinks in our theater hall for 100 people at a time, when
prohibiting more than 25 people from attending a cultural event in the
same space. As those in power hide behind the paragraphs of legislation,
arbitrary restrictions slowly gnaw the cultural life to the nonexistence.
Therefore, the idea of not organizing this event seems even more absurd.
In times like these, art needs to stand out and show its power. In difficult
times, one should not submit but adapt and do what is possible.
Fortunately, things can be done in several ways. Stylishly and safely.
The program of the 2021 SAMPO festival consists of performances, exhibitions, discussions and workshops that will spread not only to traditional
theater spaces but also to parks, squares and street corners.
Dear reader, I encourage you to spend these five festival days enjoying our
diverse program, while relaxing and getting inspired. You will have time to
read the news again later.
Ivo Barić
Artistic director of the festival

#sampo2021
sampofestival.fi
nukketeatterisampo.fi
facebook.com/sampofestivaali
instagram.com/nukketeatterisampo

N U K K E T E AT T E R I S A M PO
– E L ÄVÄ K E I D A S
LAPSILLE JA AIKUISILLE!

PU P P E T T H E AT R E S A M PO
– A LIVING OASIS FOR
C H I L D R E N A N D A D U LT S !

Nukketeatteri Sampo on vuonna 1977 perustettu helsinkiläinen ammattinukketeatteri, joka sijaitsee Helsingin keskustassa, Erottajankatu 7. Teatterin
yhteydessä toimii myös Sampon Satumainen kahvila.

Puppet Theatre Sampo is a professional puppet theatre established in 1977
and operates in the center of Helsinki, Erottajankatu 7. At the theatre´s premises you will also find Sampo´s Fairytale Café.

Nukketeatteri Sampossa näet nukketeatteria, jolla on pitkät perinteet, jossa on
aina elävä musiikki, ja joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Moni tulee vuosi toisensa
jälkeen uudestaan katsomaan esimerkiksi Sampon jouluesityksiä. Esitysten
lisäksi Sampo järjestää taidekasvatusta ja nukketeatteriin liittyviä koulutuksia.
Vuodesta 2021 lähtien Sampo on mukana Helsingin kaupungin Kulttuurin
kummilapset -hankkeessa, yhtenä teatterikummeista. Sampo tekee yhteistyötä
myös muiden nukketeattereiden ja lastenteattereiden kanssa.

At Puppet Theatre Sampo you can see a variety of puppetry with long traditions and live music, offering something for everyone. Many come every year
to see performances again and again. In addition to performances, you can
participate in various puppetry and art education. Starting in 2021, Sampo is
a part of Helsinki City´s Culture Kids program, as one of the theaters offering
families events. We also cooperate with other puppet theatres and children´s
theatres.

Sampo on julkaissut paljon nukketeatteriin liittyvää kirjallisuutta, materiaaleja
ja äänitteitä.

Sampo has published a lot of literature and materials related to puppetry, and
recordings with songs and stories from the performances.

Teatterin ohjelmistossa korostuvat satuaiheet ja perinteistä ja tapakulttuurista
kertovat tarinat, sekä vuorovaikutuksen, mielikuvituksen ja huumorin voima.
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.

Our performances entail familiar fairy-tale subjects and stories about tradition
and culture, the power of imagination and humor. A child’s perspective and
way of seeing things is an important guideline for us. We want our performances to leave a memorable impression on small and large viewers.

Teatteri vierailee säännöllisesti eri puolilla pääkaupunkiseutua ja Suomea,
ja esiintyy myös ulkomailla festivaaleilla ja muissa tapahtumissa.

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.

Sukella satujen maailmaan Nukketeatteri Sampossa!

Dive into the world of fairytales at Puppet Theatre Sampo!

OHJELMA
PROGRAM
Muutokset mahdollisia, tarkista tiedot nettisivuilta!
Changes to the program are possible, please check
the website for current info!

Kuuma Ankanpoikanen (Suomi/Finland)
FUNNY THE BEST PUPPET SHOW EVER MADE
Kantaesitys SAMPO Festivaalilla!
Funny on hauska. Funny on koskettava. Funny on maailman paras nukketeatteriesitys. Tätä et halua jättää näkemättä!
Funny poksauttaa lavan täyteen muotoaan muuttavia ilmapalloja, häilyviä
projisointeja ja unelmia tähteydestä.
Kepeän värikylläinen teos piilottaa pahan pumpuliin ja pohtii viihdyttämisen
tragediaa. Parrasvalojen takaa paljastuu ikuista hymyään hymyilevä lapsiaikuinen ja tämän sokerihattarainen menneisyys. Naurua, heliumpalloja, Maijal’
oli karitsa, ikuiset syntymäpäiväjuhlat ja perhe, joka oli omasta mielestään
onnellinen. Mutta kun päivä vaihtuu yöksi, tyynystä löytyy ase, ja peiton alta
ryömivät esiin lampaat, jotka eivät tahdo mennä pois. Sanaton, humoristinen ja
muodoltaan kepeä esitys kätkee kuvastoonsa kysymyksiä väkivallan pelosta ja
oman mielen rakoilusta. Onko klovnin hymyn takana aina tyhjyys? Räjähtääkö
ilmapallo jos se kasvaa liian suureksi? Voiko aikuiseksi kasvaa syömällä pelkkää
hattaraa?

Jenni Rutanen

Elävien ilmapallojen lisäksi esityksessä nähdään realistisen kokoisia ihmisnukkeja sekä nurkista hiipivää näkymätöntä nuketusta.

Sampo Stage
ke 25.8.2021 klo 19 / Wed 25.8.2021 at 7 pm
to 26.8.2021 klo 15 & 19 / Thu 26.8.2021 at 3 pm & 7 pm
Liput / Tickets 20/15€
sanaton / nonverbal
Ikäsuositus: Aikuiset / Age recommendation: Adults
1 h (ei väliaikaa/no pause)

First premiere on SAMPO Festival!
Funny is fun. Funny is touching. Funny is the best puppet show in
the world. You don’t want to miss this!
Funny pops the stage full of shape-changing balloons, fickle video
projections and dreams of stardom.
The performance hides evilness in cotton wool and contemplates
on the tragedy of the entertainer. At the limelight, a child-adult is
revealed, with an eternal smile and a sugar-tipped past. Laughter,
helium balloons, Mary had a little lamb, an eternal birthday party
and a family believing they were happy. But as the day turns into
night, a gun is found under the pillow, and sheep that don’t want
to go away creep from under the blanket. In its imagery this wordless, humorous, and light-hearted performance deals with issues
regarding the fear of violence and cracking mental health. Is there
always emptiness behind a clown’s smile? If the balloon grows too
big, will it explode? Can you grow up by only eating cotton candy?
In addition to live balloons the performance features full-sized
human puppets and invisible puppeteering.
Konsepti, käsikirjoitus, lavalla / Concept, text, on stage:
Merja Pöyhönen & Riina Tikkanen
Ohjaus / Director: Pia Kalenius
Nuket & lavastus / Puppets & scenography: Jenni Rutanen
Sävellys / Music: Antti-Juhani Manninen
Valot / Lights: Essi Santala
Visuaalinen assistentti / Visual assistent: Heini Maaranen
Nukketeatteriharjoittelija / Puppetry trainee: Eve Mäkitalo
Tuotanto / Production: Kuuma Ankanpoikanen & Markus Alanen
Yhteistyössä: Nukketeatteri Sampo

Jenni Rutanen

Nukketeatteri Sampo
PIPU

(Suomi/Finland)

Nukketeatteriesitys vauvoille ja taaperoille
Pipu on pieni punainen pallo, joka ei pompi, vaan tahtoo kulkea omalla tavallaan.Pipu on utelias ja leikkisä. Pipulle kaikki on mahdollista, ja koko maailmankaikkeus pyörii hänen ympärillään.
Esitys on lähes sanaton, elävän musiikin säestämä värielämys, jossa tunnelmat
syntyvät soittimien, laulujen, heijasteiden, musiikin, sanojen ja tanssin kautta.
Pipu herkistää kuulemaan, näkemään ja tuntemaan värejä.
Esitys pohjautuu Anne Lihavaisen aiemmin toteuttamaan teokseen Pallo, johon
Nukketeatteri Sampon muusikot ovat luoneet aivan uuden äänimaailman.
Pipu is a small red ball that doesn’t bounce but wants to move in its own way.
Pipu is curious and playful. For Pipu, anything is possible, and the whole
universe revolves around itself. The performance is an almost nonverbal
experience of color, accompanied by versatile live music. Moods are created
through instruments, songs, reflections, music, words, and dance. Pipu makes
you sensitive to hearing, seeing, and feeling colors. Suitable especially for
babies and toddlers.

Teatteri ILMI Ö
to 26.8. klo 10 & 12 / Thu 26.8. at 10am & 12pm
Liput / Tickets 15€
lähes sanaton / almost nonverbal
Ikäsuositus / Age recommendation: 0–5
30 min

Uupi Tirronen

Esittää / On stage: Anne Lihavainen, Susan Aho, Antero Reinistö
Käsikirjoitus, nuket, lavastus / Text, puppets, scenography: Anne Lihavainen
Suunnittelu ja toteutus / Devising and realisation: työryhmä / working group
Alkuperäisesityksen ohjaus / Original director: Bojan Barić
Tuotanto / Production: Nukketeatteri Sampo

Amanda on näyttämötaiteilija, jonka elämästä
pandemia on vienyt sisällön. Saadakseen aikansa
kulumaan hengailee hän päivästä toiseen kaupungilla…
Yes, I can! on naamioteatteriesitys yhdelle
näyttelijälle, kauppakasseille ja postipaketille.
Teoksessa sekoittuvat eri taiteenlajit kuvanveistosta rytmimusiikkiin. Tarinaa viedään eteenpäin
absurdin huumorin ja improvisaation keinoin.
Naisen kassista ilmestyvät esineet saavat aivan
uusia käyttötarkoituksia.
Amanda is a stage artist whose life has been
taken away by a pandemic. To make time go
faster, she hangs out in the city day after day ...
Yes, I can! is a mask theater performance for one
actor, shopping bags and a postal parcel. The
performance mixes different art forms, from sculpture to rhythm music. The story goes forward
by means of absurd humor and improvisation.
Objects appearing from the woman’s bag get new
life as something totally different.

Milla Risku (Suomi/Finland)
YES, I CAN! – eli erään näyttämötaiteilijan iltapäivä
YES, I CAN! – or, the afternoon of a stage artist
Kolmikulman puisto
to 26.8. klo 17 & 18 / Thu 26.8. at 5 pm & 6 pm
Vapaa pääsy / Free admission
sanaton / nonverbal
Ikäsuositus: kaikenikäisille / Age recommendation: for all ages
30 min

Käsikirjoitus, ohjaus, lavastus, esiintyjä
/ Text, direction, scenography, on stage: Milla Risku

Teatteri Mukamas (Suomi/Finland)
HIIRULAINEN JA SUURI SEIKKAILU
THE MOUSE AND THE GREAT ADVENTURE

Annantalo
pe 27.8. klo 9 & 10
/ Fri 27.8. at 9 am & 10 am
Liput / Tickets 15€
Kieli: suomi
/ Language: Finnish
Ikäsuositus: kaikenikäisille
/ Age recommendation:
for all ages
35 min

Koko perheen riemukas esitys yhdistelee sirkusta, tanssia ja nukketeatteria.
Hiirulainen ja Suuri seikkailu on osa Teatteri Mukamaksen suosittua sarjaa
Hiirulaisen tarinoista.
The Mouse is on a trip with friends. Suddenly the tire of the bike bursts and the
journey stops alltogether. This is where the Mouse´s Great Adventure begins.
How do friends solve this puzzle? Do they manage to patch the tire? And what
happens in the meantime?
The joyous performance of the whole family combines circus, dance and
puppetry. The Mouse and the Great Adventure is part of Theater Mukamas
popular series of Mouse’s stories.

Käsikirjoitus ja ohjaus / Text & Director: Katarina Stycz
Koreografiat / Choreography: Ringa Aflatuni
Nuket / Puppets: Emma Hanikka
Musiikki / Music: Edward Smycz
Näyttelijät / Actors: Juuli Hyttinen & Raisa Kekarainen

Patrick Stycz

Hiirulainen on ystäviensä kanssa retkellä. Yhtäkkiä kumi puhkeaa pyörästä ja
matkanteko vallan pysähtyy. Tästä alkaa Hiirulaisen Suuri seikkailu. Miten ystävykset ratkaisevat pulman? Onnistuvatko he paikkaamaan renkaan? Ja mitä
sillä välin tapahtuu?

Nukketeatteri Ofelia (Suomi/Finland)
OMITUISIA JUTTUJA / STRANGE STUFF
Asuntovaunuteatteri Karavan tuo mukanaan Nukketeatteri Ofelian
esityksen Omituisia juttuja. Esitys leikkii mittasuhteilla luoden
unenomaisen maailman pienelle näyttämölle. Taianomaisia, hassuja
asioita tapahtuu, mahdoton on mahdollista. Esityksessä tutut
esineet ja asiat muuttuvat muuksi, saavat uuden muodon ja merkityksen. Mikään ei ole lopulta sitä, miltä se aluksi näyttää. Esitys
tapahtuu omintakeisella hauskalla kielellä ja sopii kaikenkielisille ja
kaikenikäisille.
Caravan Theater Karavan brings with it Puppet Theater Ofelia’s
performance Strange Stuff. The performance plays with proportions, creating a dreamlike world on a small stage. Magical, funny
things happen, the impossible is possible. In the performance,
familiar objects and things change, gaining a new form and meaning.
Nothing is what it looks like at first. The performance takes place in
a unique fun language and is suitable for all languages and all ages.

Käsikirjoitus, visualisointi, ohjaus, esittäminen
/ Text, visualization, direction, on stage: Anne Lihavainen
Musiikki / Music: Sampo Kylmänen

Karavaaniteatteri on Metropolitan Puppetsin
asuntovaunu, joka muovautuu esittävän taiteen
tilaksi melkein minne tahansa. Karavaanissa on
tilaa muutamalle katsojalle. SAMPO Festivaalilla
Karavaaniteatterin löytää Erottajanaukiolta.

Teemu Tuuloskorpi

Erottajanaukio
pe 27.8. klo 16 & 16.30 & 17 & 18 & 18.30 & 19
/ Fri 27.8. at 4pm & 4.30 pm & 5pm & 6pm & 6.30pm & 7pm
Liput / Tickets 5€
sanaton / omintakeinen kieli / nonverbal / peculiar language
Ikäsuositus: kaikenikäisille / Age recommendation: for all ages
13 min

Erottajanaukio
la 28.8. klo 11 & 12 & 13 & 16 & 17
/ Sat 28.8. at 11 am & 12 pm & 1 pm & 4 pm & 5 pm
Liput / Tickets 5€
sanaton / nonverbal
Ikäsuositus: kaikenikäisille / Age recommendation: for all ages
20 min

Karavaaniteatteri

Roosa Halme (Suomi/Finland)
PALIKKATEATTERI / BLOCK THEATER
Palikkateatteri on visuaalista teatteria, joka herättää mielikuvituksen. Esitys
kutsuu katsojan matkalle, jolla abstraktit puiset palikat heräävät henkiin ja
johdattavat seikkailulle erilaisiin maailmoihin ja tunnelmiin. Nukettajan, musiikin ja äänimaailman tukemina kuvataiteilija Kai Ruohosen suunnittelemat,
eri puulajeista veistetyt palikat voivat pörrätä helikoptereina, tanssia ihmisinä,
jyristä moottoripyörinä tai uhmata painovoimaa. Mitä sinä näet palikoissa?
Palikkateatteri (Block theater) is a visual theater that evokes the imagination.
The performance invites the audience on a journey in which abstract wooden
blocks come to life and lead to adventure in different worlds and moods. Supported by the puppeteer, music and sound world, the pieces designed by visual
artist Kai Ruohonen, carved from different types of wood, can start to spin as
helicopters, dance as people, rumble like motorcycles or defy gravity. What do
you see in the blocks?

Jussi Virkkumaa

Idea ja toteutus / Idea and realisation: Roosa Halme
Palikat / Blocks: Kai Ruohonen
Tuottaja / Producer: Annukka Ketola
Tuotanto / Production: KO-KOO-MO

Marta Łągiewkan innovatiivinen teos perustuu perinteisiin puolalaisiin ja pohjoisiin kehtolauluihin uusina sovituksina.
Teos ei ole tyypillinen esitys, se ei ole tyypillinen konsertti, se on
pikemminkin musiikillinen tapaaminen, jonka aikana vanhemmat
tai isovanhemmat voivat yhdessä lastensa ja lastenlastensa kanssa kuunnella perinteisiä puolalaisia ja skandinaavisia kehtolauluja
ja liittyä aktiivisesti mukaan. Pehmeillä tyynyillä istuen siirrymme
herkälle maalle, unelmoinnin ja unelmoinnin rajalla. ”Lullabies
of the North” on kutsu nuorelle katsojalle laulaa vanhempiensa
kanssa, se on kutsu luoda musiikkia yhdessä ja rakentaa maailma,
jonka keskellä on lapsi, vanhempiensa tai isovanhempiensa kanssa. Se on hieno tilaisuus kokea yhdessäoloa, perheenä, lämpimästi.
Marta Łągiewka’s innovative work is based on traditional Polish
and northern lullabies in new arrangements.

Piotr Nykowski

Teatr Lalek Pleciuga (Puola/Poland)
KOŁYSANKI PÓŁNOCY / TUUTULAULUJA
POHJOISESTA / LULLABIES OF THE NORTH
Annantalo
pe 27.8. klo 17 & la 28.8. klo 10 & 12 & 15
/ Fri 27.8. at 5 pm & Sat 28.8. at 10am & 12pm & 3pm
Liput / Tickets 15€
Kieli: puola / Language: Polish
Ikäsuositus / Age recommendation: 0+
45 min

It is not a typical performance, it is not a typical concert, it is
more of a musical meeting during which parents or grandparents
together with their children and grandchildren will be able to
listen to traditional Polish and Scandinavian lullabies and actively
join in. Sitting on soft cushions we will move to a delicate land at
the borderline of daydreaming and dreaming. ”Lullabies of the
North” is an invitation for the young viewer to sing along with
their parents, it is an invitation to create music together and build
a world in which the main role is played by the child with parents
or grandparents. It’s a great opportunity to feel being together, as
family, and the warmth of it.

Suunnittelu ja ohjaus / Scenario and direction: Marta Łągiewka
Lavastus / Scenographer: Kaja Cykalewicz-Licak
Säveltäjä / Composer: Tomasz Licak
Esiintyjät / Cast: Marta Łągiewka, Maja Bartlewska
Ensiesitys / First premiere: 26.5.2019

Teatro Matita (Slovenia)
BEING DON QUICHOTTE
kahden miehen yhden nuken show
/ two-men one-puppet show
Tragikomedia alkaa onnettomasta nukketeatterintekijästä, joka elää
ilman näyttämöä, ilman valoja ja jonka on kuljettava läpi elämänsä
mukanaan vain yksi marionetti. Johtaja haluaa vain rakentaa kaupallista
hittiä ja sekaantuu esitykseen, joka laajenee yksinkertaisesta, perinteisestä nukketeatterista fyysiseen teatteriin, commedia dell’arteen ja
surrealistisiksi kohtauksiksi, joissa näyttämö leviää kaikkialle ja yleisö
saa osallistua aktiivisesti. Ja kun nukke on katkaissut lankansa, nukketeatterintekijä on menettänyt työpaikkansa, yleisö poistunut tuhoon
tuomitusta esityksestä, uudet ideat alkavat kasvaa taas…

Ohjaajat / Directors: Vida Cerkvenik Bren & Matija Solce
Nukke / Puppet: Mitja Ritmanic
Lavasteet, musiikki, teksti / Scenography, music, author: Matija Solce
Esiintyjät / Performers: Filip Šebšajevic, Matija Solce.

Sampo Stage
pe 27.8. klo 19, la 28.8. klo 18.30 / Fri 27.8. at 7 pm, Sat 28.8. at 6.30 pm
Liput / Tickets 20€ / 15€
Kieli: englanti / Language: English
Ikäsuositus: Aikuisille / Age recommendation: For adults
Kesto / Duration: 60 min

Andrew Suhinin

The tragicomedy is starting with the poor puppeteer, which lives
without stage, without lights and has to make his way through life with
only one marionette. Interfered by the manager, which only wants to
build a commercial hit, the simple traditional puppet show escalates
into physical theatre, commedia dell’arte and surrealistic scenes, in
which the stage spreads all over the place and the audience becomes
actively involved. And after the puppet cut her strings off, after puppeteer loses his job, after the public leaves the disastrous show… the new
ideas start growing again.

TEHDAS Teatteri & työryhmä
Väntsi-Mäkiranta-Susi (Suomi/Finland)
VIISAS MATTI JA MUITA JUTTUJA
THE WISE MATTI AND OTHER STORIES
Runonmittaajat kiertävät puistoja ja pihoja
Viisas Matti ja muita juttuja on kahden runonmittaajan, muusikko Kari Mäkirannan ja nukketeatteritaiteilija Timo Väntsin kiertävä pihateatteri. Nukketeatterista ja livemusiikista koostuvan esityksen on ohjannut Marja Susi.
Runonmittaajat parkkeeraavat mieluusti paikkoihin, joissa ihmiset kuljeskelevat ja viettävät aikaa. Uutterat mittaajat pysähtyvät mittaamaan niin puiston
penkkejä kuin sanojakin. Kahvitauolla kaverukset iskevät tarinaa ja siitä versoo
potpuri suomalaisia kansansatuja suurella sydämellä esitettynä. Hieman
absurdien ja hölmöjen tarinoiden punaisena lankana on loputon optimismi ja
mahtailijoiden höynäyttäminen. Musiikin siivittämänä käsinukkehahmot kuten
Viisas Matti, Hauki ja Kiiski, Ampiainen Pampiainen sekä Tonttu saavat oman
tähtihetkensä näyttämöllä.

Jesper Dolgov

Kolmikulma
la 28.8. klo 16 & 17.30 / Sat 28.8. at 4 pm & 5.30 pm
Kieli: suomi / Language: Finnish
Ikäsuositus: kaikenikäisille / Age recommendation: for all ages
Vapaa pääsy / Free admission
40 min

Poetry surveyors tour parks and yards
Wise Matti and other stuff is a touring yard theater of two poetry surveyors,
musician Kari Mäkiranta and puppet theater artist Timo Väntsi. The performance, which consists of puppet theater and live music, has been directed by
Marja Susi. Poetry surveyors like to park in places where people walk around
and spend time. Diligent surveyors stop to measure both the park benches and
the words. During coffee breaks, the friends make up stories and from them, a
potpourri of Finnish folk tales with a big heart sprouts out. The red thread of
the somewhat absurd and silly stories is an endless optimism and fooling and
outwitting those who think they are something special. Accompanied by music,
hand puppet characters such as Viisas Matti, Hauki and Kiiski, Ampiainen
Pampiainen and Tonttu get their own star moment on stage.
Käsikirjoitus / Text: Timo Väntsi & työryhmä / working group
Ohjaus / Directed by: Marja Susi
Musiikki /Music: Kari Mäkiranta
Nuket ja visuaalisuus / Puppets and visuals: Timo Väntsi
Esiintyjät / Performers: Timo Väntsi & Kari Mäkiranta
Tuotanto / Production: Tehdas Teatteri
Esityksen ensi-ilta oli 20.6.2021 Turun Seikkailupuistossa.
First premiere on June 20th 2021.

Kuuma Ankanpoikanen &
TEHDAS Teatteri (Suomi/Finland)
PRINSESSA PIKKIRIIKKI
Tunnetkos sinä Prinsessa Pikkiriikin? Jaa et vai? No se on kyllä harmi,
sillä hän on mitä ihanin, tuhmin ja kiltein tyttö, joka maailmassa
asustaa.
Prinsessa Pikkiriikki – kaikkien tuhmuroijien sankari kertoo arkea
ja mielikuvitusta sekoittelevia tarinoita hurmaavan päähenkilönsä
Pikkiriikin tärkeistä hetkistä, joissa kyseenalaistetaan aikuisten (typeriä) sääntöjä ja käydään läpi pieniä suuria juttuja kotoakarkailusta ja
ystävän löytymisestä koirankakkataikavääkylöihin.
Jussi Virkkumaa

Prinsessa Pikkiriikki taikoo aikuiset Himpskattiin, närkästyy äidin
mahaan muuttaneesta rasittavasta Urposta ja rakentaa maailman
hienoimman oman kodin – kuten vain itsemääräämisoikeuttaan
harjoitteleva pikkiriikkinen prinsessa osaa. Siis tavallisen lapsen tavallinen päivä, joka lapsen mielikuvituksen ja ajattelun vapauden kautta
on maaginen ja täynnä mahdollisuuksia!
Esitys pohjautuu Hannele Lampelan ja Ninka Reittun riemukkaaseen
lastenkirjasarjaan. Värikkäät pöytänuket ja mielikuvitusta kutkuttelevan ilkikurinen kerronta tuovat lapsen maailman lähelle katsojaa ja
tarinan episodimainen rakenne pitää pienimmätkin katsojat helposti
mukanaan. Prinsessa Pikkiriikki tarjoaa sekä lapsi- että aikuisyleisölle
samaistuttavan, hersyvän ja itsepintaisen, kunnianhimoisen nukketeatterielämyksen.

Sampo Stage
su 29.8. klo 13 & 15 / Sun at 1 pm & 3 pm
Liput / Tickets 15€
Kieli: suomi / Language: Finnish
Ikäsuositus / Age recommendation: 5+
55 min

“Princess Pikkiriikki - The hero of all the naughties” is a colourful
and engaging puppet theatre play for the whole family.

Visuaalinen suunnittelu ja toteutus (nuket, lavastus, tarpeisto,
puvut) / Visual design, puppets, scenography, props, costumes:
Pia Kalenius
Dramatisointi / Dramatisation: Merja Pöyhönen
Ohjaus / Director: Timo Väntsi
Musiikki ja äänisuunnittelu / Music & Sound design: Valtteri Lipasti
Valosuunnittelu / Lighting design: Antton Kainulainen
Esiintyjät / On stage: Pia Kalenius & Merja Pöyhönen
Tuotanto / Production:
Nukketeatteri Kuuma Ankanpoikanen & TEHDAS Teatteri
Esitysoikeus / Rights: Agency North
Ensiesitys maaliskuussa 2021 TEHDAS Teatterissa
Turussa pienelle yleisölle / First premiere in March
2021 at TEHDAS Teatteri, Turku, for a small audience

Jussi Virkkumaa

During the play princess Pikkiriikki goes through everyday adventures such as finding a friend, running away from home and questioning the (silly) rules of adults. With the little help from magic
dog Makkara everything ends well and Pikkiriikkis’ smile reaches
again from ear to ear - which is the most important thing.
The colourful table top puppets, prankish storytelling and the
episodic structure carries even the smallest spectators through
the performance. Princess Pikkiriikki offers for both the child and
adult audiences a recognizable, hilarious and ambitious puppet
theatre experience.
The performance is based on a well-known children’s book series
by Hannele Lampela ja Ninka Reitu. This is the first time Princess
Pikkiriikki is adapted to puppets.

Suunnittelu/käsikirjoitus
/ Devising/text:
Outi Haaranen, Pekka Heiman,
Eero Ahre, Antero Nieminen
& Elina Stirkkinen
Ohjaus ja improvisaatiotyökalut
/ Direction, tools for improvisation:
Elina Stirkkinen

Tervasaari
su 29.8. klo 16 & 17
/ Sun 29.8. at 4 pm & 5 pm
Vapaa pääsy / Free admission
Kieli: suomi / Language: Finnish
Ikäsuositus / Age recommendation: 6+
30 min

Teatteri Hevosenkenkä tuo näytelmien satuhahmot luoksenne ulos leikkipoluille. Hahmot kaipaavat lasten apua erilaisten pulmien ratkomisessa ja tarinan
eteenpäin johdattamisessa leikin, improvisaation ja interaktiivisuuden keinoin.
Satumaisella leikkipolulla kokeillaan kuinka äänihuulia lämmitellään ja
taputuslihaksia vahvistetaan. Taianomaisella matkalla heittäydytään, leikitään
tunteilla, opetellaan kuuntelemaan tarkkaavaisesti toisia ja lauletaankin vähän.

An improvisational theater performance involving fairy tale characters right
in the yard

Teatteri Hevosenkenkä (Suomi/Finland)
SATUHAHMOT IHAN PIHALLA
-osallistava improvisaatioteatteriesitys
FAIRY TALE CHARACTERS RIGHT IN THE YARD

Teatteri Hevosenkenkä brings the fairy tale characters of the plays out on
playgrounds. The characters need children’s help in solving various puzzles and
taking the story forward through play, improvisation and interactivity.
The fabulous play path we experiment, how to warm the vocal cords and
strengthen the clapping muscles. On this magical journey, we dive into something new, play with emotions, learn to listen carefully to others, and even sing
a little.

Teatro Matita (Slovenia)
ATTENTION, MOOSE! / HUOMIO, HIRVI!
Esine- ja nukketeatteria ja elävää musiikkia
Tervetuloa kylmän Lapin erämaahan! Täällä tapaat surkean hirven, joka yrittää
paeta metsästäjältä ja hänen ajokoiraltaan. Täällä sinun on varottava, mihin
astut, jotta et murskaisi kääpiötä, joka kerää karhunvatukoita rakkaalleen.
Täällä, paikassa, jossa päivä kestää puoli vuotta, asui kauan sitten kaksi ystävää
- kana ja vanha nainen. Yksinkertainen tarina eläinten ja ihmisten välisestä
ymmärryksestä ja elämän julmuudesta. Joku voi syntyä kanaksi ja toinen metsästäjäksi. Esitys luotiin Ruotsissa, missä Matija opiskeli maailmanmusiikkia.
Tämä näkyy esityksessä, jonka musiikki hyödyntää Euroopan ja Latinalaisen
Amerikan kansanmusiikin aiheita.

Tervasaari
su 29.8. klo 19
/ Sun 29.8. at at 7pm
Vapaa pääsy
/ Free admission
Kieli: sanaton/englanti
/ Language:
nonverbal/English
Ikäsuositus / Age
recommendation: 7+
45 min

Musiikki antaa hahmoille myös ilmettä, äänien ja eleiden sommitelmina, joita
yhdistää tarinankertojana hirvi, joka johtaa yleisön tarinan seuraavaan lukuun.
Jokaisessa kohtauksessa on oma ilmaisukielensä. Omaperäiset nuket syntyvät
jokapäiväisistä esineistä, kuten pyöränkelloista, ja niiden kautta katsojien
mielikuvitus herää löytämään monenlaisia mahdollisia tulkintoja esityksestä.
Lapset nauttivat rytmistä, komediasta, musiikista ja improvisaatiosta, ja aikuiset voivat tunnistaa myös tarinan tragedian. Vahvat tunnelmat ja kontrasteja
luovat provokatiiviset kohtaukset syntyvät harmonikan, kotitekoisen rumpusetin ja kahden näyttelijä-muusikon esittämän laulun kautta.
Esitys on saanut ”Golden Gender” -palkinnon Kremnicke Gagy -festivaalilla,
Slovakiassa.
Object and puppet theatre with live music
Welcome to the wilderness of cold Lapland! Here you will meet a poor moose,
who is trying to escape from a hunter and his hound. Here you will have to
watch your step to avoid crushing a gnome, who is collecting blackberries for
his loved one. Here, where a day lasts for half a year, a long time ago there
lived two friends – a hen and an old lady. A simple story about the understanding between animals and humans, and about the cruelty of life that means
someone can be born a hen, and another as a hunter. This show was created
in Sweden, where Matija was studying world music. This can be seen in the
show through his use of folk motives from Europe and Latin America. Music is
also used to give expression to the characters, as compositions of sounds and
gestures, connected by the storyteller moose, who leads the public into the
next chapter of the story.

Each scene has its own manner of expression, through original puppets created
from everyday objects such as bicycle bells. This provokes and stimulates the
spectators’ imaginations and opens up possible interpretations of the show.
Children will enjoy the rhythm, comedy, music and improvisation, and adults
will also be able to recognise the tragedy of the story. Sensible atmospheres
and contrasting provocative scenes are created with the help of the accordion,
homemade drum set and the singing of the two actormusicians. Awarded with
price ”Golden Gender” on festival Kremnicke Gagy, Slovakia.

Idea, ohjaus, lavastuksen suunnittelu / Idea, director, stage design: Matija Solce
Dramaturgia / Dramaturgy: Tina Glenvik
Musiikki / Music: Matija Solce, Stefan Hedborg
Esiintyjät / Performed by: Matija Solce, Filip Šebšajevic

ARTISTIT JA
E S I I N T YJ Ä T /
ARTISTS AND
PERFORMERS
KUUMA ANKANPOIKANEN

(Suomi/Finland)

funnytheshow.com
Kuuma Ankanpoikanen on turkulainen nukketeatteriryhmä ja yksi suomalaisen nykynukketeatteritaiteen vaatimattomista pioneereista. Vuodesta 2008
alkaen tämä innokas kollektiivi on ollut vahvasti myötävaikuttamassa koko
taiteenalan nousukiitoon. Yhteenlasketusti esityksiä on syntynyt kolmisenkymmentä ja niitä on tehty sekä aikuis- että lapsiyleisöille. Tyylillisesti Kuuma
Ankanpoikanen tunnetaan hitusen anarkistisesta mutta tinkimättömän
kunnianhimoisesta otteestaan nukketeatteritaiteeseen sekä festivaaleja ja
tapahtumia ilahduttaneista naamioimprovisaatioistaan. Ankanpoikaset käyttävät esityksissään usein myös vierailevia taiteilijoita ja sen jäsenet ovat osa
laajempaa Aura of Puppets -nukketeatteriverkostoa.
Dirty Duckling was formed in 2008 by a group of (then) young puppeteers.
During its pioneering existence it has become one of the most acknowledged
collectives in the field of Finnish new-wave puppet theatre. The company is
known for ambitious puppetry and a fresh and anarchistic style. The performances for both adult and young audiences have delighted people in theaters
as well as on the streets. In their narration the company combines different art
forms and are also known for their improvisational mask characters. In the past
13 years the company has invited more than 50 artists to collaborate with artistic processes. Dirty Ducklings are also a part of Aura of Puppets -network.

TEHDAS TEATTERI

(Suomi/Finland) tehdasteatteri.fi

TEHDAS Teatteri on vuonna 2000 Turussa perustettu taiteilijavetoinen ammattiteatteri, joka haluaa luoda uudenlaista teatteritaidetta. Sen ohjelmistossa
on nukketeatteria, performanssitaidetta ja yhteistyöprojekteja eri taiteenalojen 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.

MILLA RISKU

(Suomi/Finland) 		

millarisku.fi

Milla on monipuolinen nukke- ja naamioteatterintekijä sekä freelance-kuvittaja. Huumori ja eri elementtien ja taidemuotojen ennakkoluuloton yhdisteleminen sekä erilaiset yhteisöllisyyteen liittyvät projektit ovat keskeisiä
tekijöitä Riskun taiteellisessa toiminnassa. Hän esiintyy soolona tai yhdessä
muiden esiintyjien kanssa, ja myös opettaa nukketeatteria ja naamioteatteria.
Milla on erikoistunut eurooppalaiseen kansannukketeatteri-perinteeseen,
erityisesti brittiläiseen Punch and Judyyn johon hän on perehtynyt Englannissa
paikallisten mestareiden opastuksella. Milla on esiintynyt SAMPO Festivaalilla
useita kertoja.
Milla is a versatile masque and puppet theatre performer and a freelance
illustrator from Helsinki. Humor and an unprejudiced mixture of different
elements and art forms, such as illustration and masque theatre, are typical
aspects of her work. She performs alone and together with other performers
and is specialized in Punch and Judy -pieces. She teaches puppetry and masque
theatre. Milla has performed on SAMPO Festival several times.

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

TEATRO MATITA

(Slovenia)

TEATR LALEK PLECIUGA
matijasolce.com

Teatro Matitan perusti muusikko, nukketeatterintekijä, näyttelijä, ohjaaja, nukketeatteriprofessori, festivaalijärjestäjä ja aktivisti Matija Solce vuonna 2002.
Hänen ensimmäiset esityksensä E Beh? (2002) ja Little Night Tales (2003)
osoittautuivat suuriksi menestyksiksi, ja ne on nähty useilla kansainvälisillä
festivaaleilla ympäri maailmaa. Teoksissaan hän yhdistää läheisesti musiikin ja
teatterin, ja siksi hänen konserttinsa muuttuvat usein vuorovaikutteisiksi teatteriesityksiksi tai nukketeatteriesityksistä tulee musiikillisia sävellyksiä. Matija
ohjaa myös teattereissa. Hän opettaa nukketeatteria Prahan Taideakatemian
Teatterikorkeakoulussa (DAMU) ja pitää työpajoja aikuisille ja lapsille. Matija
on vieraillut SAMPO Festivaalilla useita kertoja aiemmin.
Teatro Matita was established by musician, puppeteer, actor, director, puppetry professor, festival organizer and activist Matija Solce in 2002. His first
shows E Beh? (2002) and Little Night Tales (2003) proved to be great successes
and were subsequently presented at a range of international festivals around
the globe. In his works he closely connects music and theatre, and therefore his
concerts often turn into interactive theatre performances, or his puppet shows
become musical compositions. Matija also directs in theatres. He teaches puppet students on Theatre academies (DAMU in Prague) and gives workshops for
adults and children. Matija has visited SAMPO Festival several times before.

(Puola/Poland) 		

pleciuga.pl
Pleciuga-nukketeatteri on kunnallinen kulttuurilaitos, joka on toiminut Szczecinin kulttuurikartalla vuodesta 1953. Sen historian ovat luoneet ja luovat
edelleen erinomaiset näyttelijät ja muut teatterin kokeneet ammattilaiset.
Teatterin ohjelmisto sisältää lapsille ja aikuisille suunnattuja esityksiä erilaisissa tiloissa, suurilla ja pienillä näyttämöillä, ja niiden toteuttamisessa käytetään
monipuolisesti erilaisia nukketekniikoita. Yksi kuuluisimmista esityksistä, tärkeä paitsi Pleciugan historiassa, myös puolalaisen nukketeatterin historiassa,
oli Jan Wilkowskin teos nuorille ja aikuisille ”Rzecz o Jędrzeju Wowrze” (1983).
Juuri tätä spektaakkelia voidaan pitää ensimmäisenä, joka rikkoi stereotypiaa,
jonka mukaan nukketeatteri on suunnattu yksinomaan lapsille. ”Pleciuga”
esittelee työtään säännöllisesti eri puolilla Puolaa ja ulkomailla.
Puppet Theater ”Pleciuga” is a municipal cultural institution from Szczecin,
established in 1953. Its history was created and is still being created by outstanding actors and other experienced professionals of theatre and puppetry.
The theatre offers performances on small and large stages and other spaces
for children and adults. The repertoire includes large shows, as well as small
performances, the realization of which uses a variety of puppetry techniques.
One of the most famous performances, important not only in the history of
”Pleciuga” but also in the history of Polish puppetry, was the diptych for youth
and adults ”Rzecz o Jędrzeju Wowrze” by Jan Wilkowski (1983). It was this performance that could be considered the first to fully break the stereotype that
the puppet scene is aimed exclusively at children. ”Pleciuga” systematically
presents its work in Poland and abroad.

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

KARAVAANITEATTERI
TEATTERI MUKAMAS

(Suomi/Finland)

teatterimukamas.fi
Teatteri Mukamas on vuonna 1979 perustettu tamperelainen ammattinukketeatteri. Nuket, näyttelijät, esineet, varjot, elävä musiikki ja modernit
nukketeatteritekniikat yhdistyvät kekseliäästi esityksissä. Teatterin idyllinen
kotinäyttämö sijaitsee Tampereen Pispalassa, vanhassa VPK:n talossa. Esityskertoja vuodessa on n. 250 ja katsojia n. 25 000.
Kansainvälinen taiteellinen yhteistyö on osa Teatteri Mukamaksen toimintaa.
Joka toinen parillinen vuosi teatteri järjestää MUKAMAS – Kansainvälisen
Nukketeatterifestivaalin Tampereella. Teatteri Mukamaksessa työskentelee
vakinaisesti 10 työntekijää ja lisäksi osa työntekijöistä on freelancer-sopimuksilla. Mansi Stycz on johtanut teatteria sen perustamisesta saakka.
Established in 1979, Theatre Mukamas is a professional puppet theatre
from Tampere. 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.

(Suomi/Finland)

Karavaaniteatteri on pääkaupunkiseudulla toimivan nukketeatterintekijöiden
yhteisön Metropolitan Puppetsin asuntovaunu, joka muovautuu esittävän
taiteen tilaksi melkein minne tahansa. Karavaanissa on tilaa muutamille
katsojille. SAMPO Festivaalilla Karavaaniteatterin löytää Erottajanaukiolta, ja
siellä nähdään kaksi esitystä: Nukketeatteri Ofelian Omituisia juttuja ja Roosa
Halmeen Palikkateatteri.
The Caravan Theater is the caravan of Metropolitan Puppets, a community
of puppet theater makers operating in the metropolitan area. The Caravan
transforms into a space of performing arts almost anywhere. It has space for
a few spectators. At the SAMPO Festival, the Caravan Theater can be found
on Erottajanaukio, and there will be two performances: Nukketeatteri Ofelias
Strange Stuff and Roosa Halme’s Block Theater.

NUKKETEATTERI OFELIA

(Suomi/Finland)

nukketeatteriofelia.fi
Nukketeatteri Ofelia on kiertävä teatteri, jonka esityksiä voi tilata päiväkoteihin, kouluihin, palvelutaloihin, kulttuuritaloihin, kirjastoihin sekä erilaisiin koko
perheen tapahtumiin ympäri vuoden. Teatteri on Annen soolo-teatteri, mutta
jokaista esitystä rakentaa oma työryhmänsä, joka muodostuu taitavista alan
ammattilaisista. Teatterinuket, nuo veikeät vekkulit, hurmaavat, ihastuttavat ja
hämmästyttävät; niihin rakastuu.
Nukketeatteri Ofelia (Puppet Theater Ofelia) is a touring theater, whose
performances can be ordered for kindergartens, schools, service houses,
cultural centers, libraries and various events for the whole family throughout
the year. The theater is Anne’s solo theater, but each performance is built by
its own team of skilled professionals in the field. Theater puppets, those witty,
charming, adorable and amazing creatures; fall in love with them.

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

ROOSA HALME

(Suomi/Finland)

ko-koo-mo.fi
Nukketeatteritaiteilija, ohjaaja, säveltäjä, muusikko ja kouluttaja. Halmetta
kiinnostavat ihmismieli ja assosiaatiot, eläinten ja lasten mielenjuoksu ja
puhtaan ilon ja riemun sekä muiden tunteiden syntyminen ja synnyttäminen
ihmisessä. Teatterissa hänelle on tärkeintä tunnelman kokeminen, ja häntä
kiehtoo kokonaistaideteoksen idea. Halme on aktiivinen mm. kansainvälisessä
TIP-Festissä ja Temen Nukketeatterikillassa. Hän on toiminut myös nukketeatteritaiteen läänintaiteilijana.
Puppet artist, director, composer, musician and educator. Halme is interested
in the human mind and associations, the thinking of animals and children, and
how pure joy and other emotions are born and generated in people. In the
theater, the most important thing for her is to experience the atmosphere, and
she is fascinated by the idea of a complete work of art. Halme is active e.g. at
the international TIP-Fest and the Puppet Theater Guild in Teme. She has also
worked as a county artist in puppetry.

NUKKETEATTERI SAMPO
Perustettu vuonna 1977 ja toimii nykyään Helsingin keskustassa, missä teatteri, kahvila ja galleria nukkenäyttelyineen muodostavat aktiivisen nukketeatterikeskuksen. Sampon taiteilijajoukko koostuu nukketeatterin, musiikin ja
kuvataiteen ammattilaisista. Teatterin ohjelmisto on runsas ja monipuolinen, ja
esityksissä on aina elävä musiikki. SAMPO Festivaali on Nukketeatteri Sampon
järjestämä.
Puppet Theatre Sampo was founded in 1977 and has established a Puppet
Theatre Center in the centre of Helsinki, where there is a theatre, cafe and
gallery with puppet exhibitions. The artists working at Sampo are professional
puppeteers, musicians and visual artists. The repertoire of the theatre is rich
and versatile, with live music in all performances. SAMPO Festival is arranged
by Puppet Theatre Sampo.

TEATTERI HEVOSENKENKÄ

(Suomi/Finland)

hevosenkenka.fi
Teatteri Hevosenkenkä on vuodesta 1975 toiminut nukketeatteriin erikoistunut ammattiteatteri, jonka ohjelmisto on suunnattu pääosin lapsiyleisölle. Espoon ensimmäisen ammattiteatterin kotinäyttämö sijaitsee Mankkaalla, idyllisellä Juhannusmäellä 1800-luvun koulurakennuksessa, joka on kunnostettu
ja laajennettu ihanteelliseksi miljööksi lapsiyleisölle ja jonka pihapiiriin kuuluu
myös kolme muuta teatterin rakennusta. Kotinäyttämön lisäksi Hevosenkenkä
esiintyy eri puolilla Suomea ja myös ulkomailla.
Teatteri Hevosenkenkä, Tusculum Hevosenkenkä ja Suomen lelumuseo Hevosenkenkä muodostavat yhdessä Lastenkulttuurikeskus Hevosenkengän.
Teatteri Hevosenkenkä is a professional theater specializing in puppet theater
established in 1975, Its repertoire is mainly aimed at children’s audiences.
The home stage of Espoo’s first professional theater is located in Mankkaa, on
the idyllic Juhannusmäki, in a 19th-century school building, which has been
renovated and expanded into an ideal environment for children’s audiences
and which also includes three other theater buildings. In addition to the home
stage, Hevosenkenkä performs in various parts of Finland and also abroad.
Theater Hevosenkenkä, Tusculum Hevosenkenkä and the Finnish Toy Museum
Hevosenkenkä together form the Children’s Cultural Center Hevosenkenkä.

T YÖ PA JA / WO R KS H O P

Bug workshop for the whole family

ÖTÖKKÄPAJA koko perheelle
Ötökkä-pajassa pääset tutustumaan uuteen lastenlaululevyyn Ötökkälauluja!
Työpajassa muusikko Maija Karhinen-Ilo laulaa levyn
lauluja, ja nukketeatteritaiteilija Anne Lihavaisen opastuksella pajalaiset voivat tehdä luonnon- ja kierrätysmateriaaleista oman ötökän.
Työpajan lopussa annamme ötököiden liikkua oman
laulun tahtiin ja omat ötökät saa sitten lennättää kotiin.
Pajaan osallistuvat saavat omakseen myös
Ötökkälauluja-levyn!
Ötökkälevyn laulut ovat Maija Baricin sävellyksiä ja
sanoituksia, ja levyllä ne esittää Maija Karhinen-Ilo,
joka on myös sovittanut laulut.

Teatteri ILMI Ö
La 28.8. & Su 29.8. klo 10 & 11 & 13 & 14
/ Sat 28.8. & Sun 29.8. at 10am & 11am & 1pm & 2pm
Vapaa pääsy / Free admission
Ennakkovaraus nettisivujen kautta (rajoitettu määrä
paikkoja) / Reservation required – through the website
(limited attendance)

In the Bug Workshop you can get acquainted with the
new children’s song album Ötökkälauluja (Bug Songs)!
In the workshop, musician Maija Karhinen-Ilo sings the songs on the album,
and under the guidance of puppet theater artist Anne Lihavainen, the children
can make their own bug out of natural and recycled materials.
At the end of the workshop, we let the bugs move to the beat of their own
song and then let our own bugs fly home. Participants in the workshop will also
receive the album Ötökkälauluja (Bug Songs)!
The songs on the Ötökkälauluja album are compositions and lyrics by Maija
Baric, and on the album they are performed by Maija Karhinen-Ilo, who has
also arranged the songs.

Suvi Ylinen

ÖTÖ K K Ä PA J A
BUG WORKSHOP

KO M E E T TA
Suomen Unima ry järjestää Komeetta - uuden kiertävän nukketeatteriesityksen katselmuksen osana SAMPO Festivaalia. Kaksipäiväisen katselmuksen
ensimmäisenä päivänä ennakkoon valitut työryhmät kokoontuvat workshopiin
kehittelemään esitysaihioita mentoreiden johdolla. Toisena päivänä järjestetään katselmus, jossa ryhmät pääsevät esittämään demot elävälle yleisölle.
Katselmuksen lopuksi valitaan vuoden 2021 Superkomeetta, jolle myönnetään
1000€:n tuotantotuki.
Katselmuksessa on mukana neljä demoesitystä:
Aapo Repo: Tunnekaruselli
Nukketeatteri Mantan kapina: BZZZzZzZ!
Milla Risku: Teatteritalo Locum Vacuum esittää: Kulttuurihistoriaa!
Minna Lenfeldova: Appelsiinia ja kanelia
Katselmus toteutuu festivaaliviikonloppuna Teatteri Avoimissa Ovissa
kutsuvierasyleisölle.

COMET
Suomen Unima ry is organizing Komeetta - a review of new puppet theater
performances as part of the SAMPO Festival. On the first day of the twoday review, pre-selected working groups meet in a workshop to develop
performance topics under the guidance of mentors. On the second day, there
will be a review session where groups will be able to present their demos in
front of live audience. At the end of the review, the Superkomeetta of 2021 will
be selected, with a production subsidy of € 1,000.
The review includes four demos:
Aapo Repo: Emotional Carousel
Nukketeatteri Mantan kapina: BZZZzZzZ!
Milla Risku: Vacuum Theater House presents: Cultural history!
Minna Lenfeldova: Orange and cinnamon
The review will take place on the festival weekend at the Teatteri Avoimet Ovet
for invited guests.

F E ST I VA A L I KLUBI
F E ST I VA L
CLUB
SAMPO 2021 Festivaaliklubi on avoinna iltaisin Sampon Satumaisessa
Kahvilassa ja tarjoaa kohtaamispaikan taiteilijoille ja yleisölle. Katso
tarkemmat tiedot aukiolosta nettisivuilta. Vapaa pääsy.
The SAMPO 2021 Festival Club is open every night from at the Sampo’s
Fairytale Café and provides a meeting place for artists and the public. Look for
details at the festival site. Free admission.

Inga Seliverstova

www.unima.fi

F E ST I VA A L I K LU B I / F E ST I VA L C LU B

ELINA’S LIVING ROOM
Elina’s Living Room meets twice at the SAMPO 2021 Festival Theater in the
Sampo Theater Hall. Discussions about the performances of the festival,
the life of a puppet artist, art, miracles and mysteries of everyday life. The
evening will be hosted by puppet theater artist and director Elina Lajunen.
Thu 26.8. at 8.15 pm Elina’s guests Kuuma Ankanpoikanen’s working group
and discussion about FUNNY - the best puppet show ever made.
Come meet some great artists!

ELINAN OLOHUONE
Elinan Olohuone kokoontuu kahdesti SAMPO 2021 festivaalilla Teatteri
Sampon teatterisalissa. Puhetta festivaalin esityksistä, nukketeatteritaiteilijan
elämästä, taiteesta, ihmeistä ja arjen mysteereistä. Iltaa emännöi nukketeatteritaiteilija ja ohjaaja Elina Lajunen.
To 26.8. klo 20.15 Elinan vieraina Kuuma Ankanpoikanen -työryhmä
ja keskustelua esityksestä FUNNY - the best puppet show ever made.
Tule kohtaamaan upeat taiteilijat!
Pe 27.8. 20.15 Yllätysilta ja yllätysvieraat. Mitä olet aina halunnut tietää nukketeatteritaiteilijan elämästä, mutta et ole koskaan tohtinut kysyä? Mitä hän
syö, mistä hän inspiroituu, mitä hän suree ja mistä ilahtuu? Mitä hän ei melkein
uskalla paljastaa, mutta paljastaa kuitenkin! Missä hän käy lomalla, mitä lukee,
miten nauttii aamiaisen ja mistä hän haaveilee?

Pe 27.8. at 8.15 pm Surprise night with surprise guests. What have you
always wanted to know about the life of a puppet artist, but you never dared
to ask? What do they eat, what do they get inspired about, what do they
grieve and what makes them happy? Things they almost don’t dare to reveal,
but reveal them anyway! Where do they go on vacation, what do they read,
how do they enjoy their breakfast and what do they dream of?

Nukketeatteri Sampo
26.8. & 27.8.2021 klo 20.15 / at 8.15 pm
Vapaa pääsy / Free admission

F E ST I VA A L I K LU B I / F E ST I VA L C LU B
feketeseretlek.cz

FEKETE SERETLEK
Fekete Seretlek concert on SAMPO Festival
on Saturday 28.8. at 8 pm in Kolmikulma Park

FEKETE SERETLEK
Konsertti SAMPO Festivaalilla
lauantaina 28.8. kello 20 Kolmikulman puistossa
Fekete Seretlek on kuuden muusikko-näyttelijän yhtye, joka aloitti vuonna 2004 triona ja on soittanut eri musiikki- ja teatterifestivaaleilla ympäri
Eurooppaa. Yhtye hyödyntää ja sekoittelee motiiveja maailmanmusiikista
tehden niistä omia alkuperäisiä sävellyksiään. Fekete Seretlekin konsertit ovat
sekä musiikillisia että visuaalisia elämyksiä - eläviä ja vaihtelevia, sopeutuen
erilaisiin tilanteisiin: suurista lavoista klubeihin tai kaduille. Yhtyeen jäsenet
ovat valmistuneet Prahan teatterikorkeakoulusta (DAMU).
Jäsenet:
Matija Solce - harmonikka (Slovenia), Pavol Smolárik - kontrabasso (Slovakia),
Jan Meduna - trumpetti (Tšekki), Anicka Bubníková - sello (Tšekki/Venäjä),
Jirí N. Jelínek - viulu (Tšekki), Ivo Sedlácek - cajon ( Tšekki)

Kolmikulman puisto
28.8.2021 klo 20 / at 8 pm
Vapaa pääsy / Free admission

Fekete Seretlek is a group of six musician-actors, that started in 2004 as a
trio and has played at different music and theatre festivals around Europe.
The group is reusing, changing and mixing motives from world music and
making up its own original compositions. Fekete Seretlek concerts are not only
exceptional musical, but also visual experiences - lively and variable, adapting
to different situations: from big stages to clubs or streets. The members have
graduated from the Prague Theatre Academy (DAMU).
Members:
Matija Solce – accordion (Slovenia), Pavol Smolárik – double bass (Slovakia),
Jan Meduna – trumpet (Czech), Anicka Bubníková – violoncello (Czech/Russia),
Jirí N. Jelínek – violin (Czech), Ivo Sedlácek – cajon (Czech)

N U K K E T E AT T E R I A P U I S T O S S A
PUPPETRY IN THE P ARK
SAMPO Festivaalilla on myös oheisohjelmaa ulkona!
Keskiviikosta lauantaihin Kolmikulman puistossa on Punch in the park kello
11-15. Sunnuntaina Tervasaaressa Karagöz in the park kello 11-15. Kaikkiin
tapahtumiin vapaa pääsy!
Events outdoors throuhgout the festival week!
From Wednesday to Saturday between 11 am and 3 pm in Kolmikulma park:
Punch in the park. On Sunday between 11 am and 3 pm in Tervasaari: Karagöz in the park. Free admission to all events!

PUNCH IN THE PARK
Jo’s Punch & Judy Show on englantilaisen helsinkiläisen Jo Hadleyn vielä työn
alla oleva esitys. Jo on lapsiyleisöjä viihdyttävä amatööritaiteilija.
Ison-Britannian tunnetuin nukke, Mr. Punch, joka syntyi Lontoon Covent Gardenissa 9. toukokuuta 1662, täyttää ensi vuonna 360 vuotta! Jo aikoo auttaa
Mr. Punchia juhlimaan syntymäpäiväänsä ja eurooppalaista syntyperäänsä
esiintymisillä Helsingissä kesällä 2022.
Mutta juhlaa ei voi aloittaa liian aikaisin, ajattelee Mr. Punch! SAMPO Festivaalilla nähdään klassisella tyylillä - aidosta Punch and Judy -kopista - lyhyitä
otteita tästä kaoottisesta draamasta. Tule mukaan hauskanpitoon ja tapaa 14
perinteistä hahmoa, jotka ovat kaikki käsin tehtyjä Isossa-Britanniassa.
Näytökset ke 25.8.-la 28.8. Kolmikulman puistossa:
klo 11 & 12 & 13 & 14

Jo’s Punch & Judy Show is a work in progress by amateur children’s entertainer
and English Helsinki resident, Jo Hadley.
Born 9th May 1662 in London’s Covent Garden, the UK’s most famous seaside
puppet, Mr. Punch, will be 360 years old next year! Jo intends to help him
celebrate it, and his European ancestry, with full performances of his long-running comedy drama in Helsinki during summer 2022!
But Punch likes to start his party early! Short excerpts from his chaotic drama
will be presented on SAMPO Festival in classic seaside style from an authentic
‘Punch and Judy’ booth. Come join in the fun and meet a full cast of 14 traditional characters, all hand-made by master puppet-makers in the UK. “That’s the
way to do it!”
Performances on Wed 25.8. – Sat 28.8. at Kolmikulma park:
at 11am & 12pm & 1 pm & 2 pm

N U K K E T E AT T E R I A P U I S TO S S A / P U P P E T R Y I N T H E PA R K

Ohjelma Tervasaaressa su 29.8.:
klo 11 & 12 lyhyt Karagöz-esitys, näytelmien ja nukkien esittely (30 min)
klo 13 varjoteatterityöpaja Karagöz-nukeilla, ikäsuositus 7+ (1 h)

KARAGÖZ IN THE PARK
Karagöz on turkkilainen varjoteatterin muoto, jossa tasvireja eli kamelin tai
härän nahasta valmistettuja ihmishahmoja tai esineitä liikutellaan sauvoilla
valonlähteen ja puuvillakankaan edessä. Tarinoiden, jotka ovat yleensä koomisia, päähenkilöt ovat Karagöz ja Hacivat, joiden lisäksi mukana voi olla joukko
muita, kuten Kantocu-niminen kabareelaulaja ja illusionisti-akrobaatti Hokkabaz. Nukkeja liikuttelee yksi päätaiteilija, Hayali, jolla voi olla yksi tai useampi
oppipoika-avustaja, jotka opiskelevat tätä teatterimuotoa auttaen rakentamaan tasvireja ja säestäen toimintaa musiikilla. Karagözia on aikoinaan esitetty
laajalti kahviloissa, puutarhoissa ja julkisilla aukioilla, mutta sitä näkee nykyään
enimmäkseen esityssaleissa, kouluissa ja suurempien kaupunkien ostoskeskuksista, joissa se edelleen vetää yleisöä. Vuonna 2009 Karagöz rekisteröitiin
Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
SAMPO Festivaalille Karagözin pienen esittelyn tuovat turkkilaiset Filiz ja
M. Mahir Aksu, jotka ovat asuneet Suomessa muutamia vuosia ja esiintyneet
täällä useissa tapahtumissa. He ovat opiskelleet Karagöz-teatteria Turkissa ja
heillä on pitkä kokemus sen parissa.

Karagöz is a form of shadow theatre in Turkey in which figures known
as tasvirs made of camel or ox hide in the shape of people or things are
held on rods in front of a light source to cast their shadows onto a cotton
screen. The usually comic stories feature the main characters Karagöz
and Hacivat and a host of others, including a cabaret chanteuse called
Kantocu and an illusionist-acrobat named Hokkabaz, and abound in puns
and imitations of regional accents. The puppets are manipulated by one
lead artist, the Hayali, who may have one or more apprentice-assistants
who are learning the craft by helping to create the tasvirs and accompanying the action with music. Once played widely at coffeehouses,
gardens, and public squares, Karagöz is found today mostly in performance halls, schools and malls in larger cities where it still draws audiences.
In 2009, Karagöz was registered in UNESCO’s Representative List of the
Intangible Cultural Heritage of Humanity.
On SAMPO Festival Karagöz is presented in a low-key form by Filiz and
M. Mahir Aksu from Turkey, where they have studied Karagöz and have
a long experience with the artform. They have lived in Finland for a few
years and played in several events.
Program in Tervasaari on Sun 29.8.:
11 am & 12 pm short Karagöz performance, presentation of plays and
puppets (duration 30 min)
1 pm shadow theater workshop with Karagöz puppets
Age recommendation 7+ (duration 1 h)

http://misalsanat.com

N ÄY T T E LY T
EXHIBITIONS

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.

MATTI WESTERLUND:
KUVITUKSIA NELJÄLTÄ
VUOSIKYMMENELTÄ
– Nukketeatteri Sampon kuvittajana vuodesta 1994
Matti Westerlund aloitti kuvittajanuransa tekemällä Nukketeatteri
Sampolle julisteita. Teatterin ja kuvittajan yhteinen taival on mutkitellut
pitkin notkoja ja kumpareita ja läpi ryteikköjen. Se on jättänyt
omaleimaisen jälkensä suomalaiseen lastenkulttuurielämään.

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

Westerlund on keskustellut nukkejen kanssa esiintymislavan molemmin
puolin ja vielä teatterin sulkemisajan jälkeenkin, jolloin niiden jutut
ovatkin erilaisia. Ne ovat kertoneet tarinansa poseeraamalla kuvissa
ja asetelmissa, jotka ovat löytäneet tiensä lastenkirjoihin, julisteisiin,
esitteisiin, kortteihin ja levynkansiin.
Lähes kolmeenkymmeneen vuoteen mahtuu paljon. Näyttely kokoaa
katsauksen mitä kaikkea teatterin julkaisutoimintaan kuuluu, sillä Matti
Westerlund on huolehtinut myös teatterin graafisesta suunnittelusta.

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.
Nukketeatteri Sampon galleria
Vapaa pääsy / Free admission

Sininen galleria (Nukketeatteri Sampo)
Vapaa pääsy

N ÄY T T E LY T / E X H I B I T I O N S
Matti Westerlund

MATTI WESTERLUND: ILLUSTRATIONS
FROM FOUR DECADES
– An illustrator for Puppet Theatre Sampo since 1994
Matti Westerlund began his career as an illustrator by making posters
for Puppet Theatre Sampo. The shared path of the theatre and the
illustrator has wound its way over hill and dale and through hedgerows.
It has left its own distinctive mark on Finnish children’s cultural life.
Westerlund has had long conversations with the puppets on both sides
of the stage and even after closing time of the theatre, and that’s when
they tell different stories. They have told their stories by posing for
illustrations and still lives that have found their way to children’s books,
posters, brochures, postcards and record covers.
A lot of things fit into nearly thirty years. The exhibition showcases
the theatre’s publications in all their forms, because Matti Westerlund
works also as the Graphic Designer for the theatre.
Blue Gallery (Puppet Theatre Sampo)
Free admission

Festivaalikirjan suunnittelu ja materiaalien editointi: Anna Martikainen
Visuaalinen ilme ja graafinen suunnittelu: Matti Westerlund

FESTIVAALILIPUT
TICKETS
LIPPUJEN HINNAT
20€ / 15 € / 5€ Alennettu hinta opiskelijoille,
eläkeläisille, teatterialan ammattilaisille ja lastenesityksiin.
Liput Karavaaniteatterin esityksiin 5€.
Festivaalipassi 120€. Passilla pääset kaikkiin festivaalin
maksullisiin esityksiin ja tuet samalla toimintaa. Osta passi
verkkokaupasta, varaa paikat lipunmyynnistä
(huom. ennakkovaraus välttämätön).
Lippuja voi ostaa verkkosivuilta www.sampofestival.fi,
tai Nukketeatteri Sampon lipunmyynnistä. Erottajankatu 7.
Lippuvaraukset: 020 735 2235, toimisto@nukketeatterisampo.fi.

Festivaalin yhteistyökumppanit, tukijat ja sponsorit

TICKET PRICES
20€ / 15€ / 5€ Discount price for students, pensioners, with theatre card and for
children’s performances.
Festival passes 120€. With the pass you can get into all priced performances.
Buy a pass online (reservation for each performance required!) and support the
festival.
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

#sampo2021
sampofestival.fi
nukketeatterisampo.fi
facebook.com/sampofestivaali
instagram.com/nukketeatterisampo

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
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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!
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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!
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FRÄMRE TÖLÖ

KESKIVIIKKO 25.8.

TORSTAI 26.8.

PERJANTAI 27.8.

9

Nukketeatteri Sampo: PIPU Mukamas: HIIRULAINEN
JA SUURI SEIKKAILU

10
11

LAUANTAI 28.8.

SUNNUNTAI 29.8.

Mukamas: HIIRULAINEN
JA SUURI SEIKKAILU

PUNCH IN THE PARK

PUNCH IN THE PARK

PUNCH IN
THE PARK
Nukketeatteri Sampo:
PIPU

12
13

9
KOŁYSANKI Nukketeatteri Sampo:
PÓŁNOCY ÖTÖKKÄPAJA

Nukketeatteri Sampo: ÖTÖKKÄPAJA

10

PUNCH IN
THE PARK

KARAGÖZ
IN THE
PARK

11

PALIKKATEATTERI

ÖTÖKKÄPAJA

PALIKKATEATTERI

KOŁYSANKI
PÓŁNOCY

PALIKKATEATTERI

ÖTÖKKÄPAJA

PRINSESSA ÖTÖKKÄPIKKIRIIK- PAJA
KI

13

ÖTÖKKÄPAJA

ÖTÖKKÄPAJA

14

14
FUNNY

15

Milla Risku: YES I CAN

17

12

Kuuma Ankanpoikanen:
PRINSESSA PIKKIRIIKKI

15

Karavaaniteatteri: Teatteri Hevosenkenkä:
SATUHAHMOT PIHALLA
PALIKKATEATTERI

16

Teatr Lalek Pleciuga:
KOŁYSANKI PÓŁNOCY

16

ÖTÖKKÄPAJA

Karavaaniteatteri:
OMITUISIA JUTTUJA
Klo 16 & 16.30

Tehdas teatteri:
VIISAS MATTI

KOŁYSANKI OMITUISIA
PÓŁNOCY
JUTTUJA

Karavaaniteatteri: PALIKKATEATTERI

Teatteri Hevosenkenkä:
SATUHAHMOT PIHALLA

17

Tehdas teatteri: VIISAS MATTI
Milla Risku: YES I CAN

18

19

Kuuma Ankanpoikanen:
FUNNY

OMITUISIA JUTTUJA
Klo 18 & 18.30

Kuuma Ankanpoikanen:
FUNNY

BEING DON OMITUISIA
QUICHOTTE JUTTUJA

Elinan olohuone

Elinan olohuone

18
Teatro Matita:
BEING DON QUICHOTTE

FEKETE SERETLEK Concert

20
21

Teatro Matita: ATTENTION MOOSE

19

20
21

Kolmikulma
Annantalo

Nukketeatteri Sampo
Tervasaari

Ilmi Ö

Erottajanaukio

#sampo2021
sampofestival.fi
nukketeatterisampo.fi
facebook.com/sampofestivaali
instagram.com/nukketeatterisampo

