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Esipuhe
Juuri ennen erottamistaan Pink Floydista vuonna 1968, bändin perustaja ja pääasiallinen 
biisinikkari Syd Barrett ilmaantui treeneihin mukanaan uusi kappale nimeltä Have You Got It 
Yet? Kappale vaikutti päällisin puolin simppeliltä, mutta jokin takkusi. Muun yhtyeen oli vaikea 
seurata alati uusia muutoksia tekevän Barrettin ajatuksenjuoksua. Vaati useita turhia yrityk-
siä, ennen kuin bändin jäsenet tajusivat joutuneensa monimutkaisen jäynän kohteiksi. Kap-
paletta ei ollut tarkoituskaan oppia, sillä Barrett muutti sen melodiaa ja rakennetta jokaisen 
soittokerran jälkeen. Jo kappaleen nimi oli sekä vihje että osoitus Barrettin omalaatuisesta 
huumorintajusta – joko tajusit?
Vaikka ei sattuisikaan olemaan humoristin bändikaveri, yritys ja erehdys ovat kaiken inhimilli-
sen toiminnan ytimessä. Niiden kautta kartoitamme tuntemaamme maailmaa ja kyseenalais-
tamme totuttuja käytäntöjä. Uuden kynnyksellä mikään ei ole varmaa ja siksi vaatiikin erityistä 
rohkeutta heittäytyä päin tuntematonta vailla varmuutta siitä, kaatuuko rähmälleen vai jääkö 
kuin ihmeen kaupalla seisomaan omille jaloilleen. Barrettin kaltaiset, tähdenlentomaiset hah-
mot kiehtovat, koska he heittäytyivät vimmalla, johon vain harva meistä pystyy tai uskaltaa. 
Teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme kirjoittaa Barrettin lyhyestä loiston kaudesta seuraa-
van aukeaman jälkeen alkavassa esseessään Crazy Diamond. Siinä kerrotaan pääpiirteit-
täin, mitä tiedämme henkilöstä nimeltä Syd Barrett. Noin vuoden 1974 jälkeen vastaus on: 
emme juuri mitään. Siksi Teatteri Telakan kevään pääohjelmistossa ensi-iltansa saava rock-
näytelmä Syd Barrett on etupäässä kuvitteellinen kertomus todellisesta ihmisestä, joka sä-
velsi, lauloi, soitti kitaraa, pilaili kaveriensa kustannuksella, kulki omia omituisia teitään, paloi 
hetken kirkkaasti ja juuri ennen putoamistaan jätti pysyvän jäljen musiikin historiaan. 
Yrityksen ja erehdyksen eteenpäin vievä logiikka pätee erottamattomasti myös tieteeseen, 
josta sama Hurme kirjoitti vastikään toisaalla: ”Taiteella, tieteellä ja sivistyksellä on luja yh-
teys. Taide, ajattelumme herkkä ja taipuisa kärki, opettaa näkemään toisin. Tiede osoittaa ja 
vaatii, että meidän on nähtävä toisin.” Kevään uusi independent-esitys Suksitango on yksi 
kirkas osoitus tästä yhteydestä. Esityksen taustalla on tieteen ja taiteen kautta maailmaa 
tarkasteleva hanke, jossa tutkitaan naapuruutta, etnisten ryhmien välistä dialogia ja maahan 
muuttamista. Mitä lopulta on suomalaisuus ja miltä se näyttää vuonna 2020? 
Myös kevään vierailuissa heittäydytään ja mennään kohti tuntematonta. Tammikuussa te-
atteritilan valloittaa Punch Up! – Resistance & Glitter -klubi, joka marssittaa lavalle herkulli-
sen sekamelskan stand-upia, dragia, spoken wordia, burleskia ja paljon muuta. Helmikuun 
alun ohjelma on puolestaan suunnattu perheen pienemmille teatterikävijöille, kun lähdemme 
Teatteri Eurooppa Neljän hulluttelevan klovniseurueen kanssa seikkailulle Hannun ja Kertun 
jännittävään satumetsään. 
Ohjelmistossa jatkaa jo loppuvuonna Telakalla hurmannut Jussi & Jussi, jossa musiikin, lau-
lun, tanssin ja upean näyttelijäntyön siivittämänä taitetaan matkaa halki ajan ja avaruuden. 
Pieneksi hitiksi noussut independent-esitys on villin karnevalistinen, mutta samalla kosket-
tava ja kipeitä kysymyksiä esittävä esitys suvaitsemisesta, hyväksymisestä ja rakkaudesta.
Come on you painter, you piper, you prisoner, and shine.

Heidi Vehmas
Tuottaja, Teatteri Telakka
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ohjauS ja käSikirjoiTuS 
Juha Hurme

eSiiNTyjäT 
Janne Laurila 
Tomi Alatalo 
Antti Laukkarinen 
Kaisa Sarkkinen

muuSikko 
Janne Laurila

muSiikki 
Syd Barrett 
Pink Floyd

lavaSTuS- ja  
valoSuuNNiTTelu 
Perttu Sinervo

pukuSuuNNiTTelu 
Henna Mustamo

Esityksen 
ikäsuositus 15 v.

Roger ”Syd” Barrett (1946-2006) perusti Pink Floyd 
-yhtyeen 1966 ja kirjoitti lähes kaikki bändin kappa-
leet kunnes sai vuoden 1967 lopulla potkut omituisen 
käytöksen ja yhteistyökyvyttömyyden vuoksi. Vuonna 
1970 häneltä julkaistiin kaksi levyllistä kummallisia ja 
kauniita lauluja. Ylijäänyttä materiaalia julkaistiin vielä 
albumillinen 1988.  

Syd muuttui takaisin Rogeriksi viimeistään vuonna 
1970, irtautui musabisneksestä, keskittyi puutarhan-
hoitoon ja maalaamiseen ja eli äitinsä kanssa kuole-
maansa asti.

Teatteri Telakan hiljainen ja pieni rock-näytelmä Syd 
Barrett rakentuu Syd Barrettin kappaleiden ympärille, 
joita näytelmässä esittää Syd Barrettin roolissa muu-
sikko Janne Laurila. Muut roolihahmot ovat bändika-
verit basisti Roger Waters (Tomi Alatalo) ja rumpali 
Nick Mason (Antti Laukkarinen), sekä Äiti (Kaisa 
Sarkkinen).

Näytelmä on laadultaan filosofinen ja surumielinen ja 
se sisältää erittäin paljon maailman hienointa musiik-
kia.

Syd Barrett

ke 18.3. klo 19 ENSI-ILTA 
su 22.3. klo 14 
ke 25.3. klo 19 
pe 27.3. klo 19 
la 28.3. klo 14 
to 2.4. klo 19 
su 5.4. klo 14 

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla
ti 28.4. klo 19 
ke 29.4. klo 19 
su 3.5. klo 14 
to 7.5. klo 19 
pe 8.5. klo 19 
ke 13.5. klo 19 
pe 15.5. klo 19 
ti 19.5. klo 19
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Roger ”Syd” Barrett (1946-2006) innostui 1960-luvun alussa rock-musiikista kuten kaikki 
muutkin Lontoon teinit. Erilaisten bändikehitelmien kautta Syd löysi soittokavereikseen kai-
mansa basisti Roger Watersin, kosketinsoittaja Richard Wrightin ja rumpali Nick Masonin 
vuonna 1964. Sitä ennen hän oli soitellut kitaristi David Gilmourin kanssa, joka ei kuitenkaan 
mahtunut Sydin perustaman bändin, Pink Floydin, avauskokoonpanoon. Hänen vuoronsa 
koittaisi vähän myöhemmin.

Pink Floyd oli vuosina 1965-67 Syd Barrettin yhtye. Barrett teki biisit, oli hämmästyttävä kita-
risti ja toi rockin ja popin maailmaan aivan uusia sanoitusideoita, joita kaiutti nasaalilla brittiak-
sentillaan jäljittelemättömästi, mutta vaikutusvaltaisesti: Sydin pioneerityö kuuluu esimerkiksi 
David Bowien, John Lydonin tai Liam Gallagherin turpatyöskentelyssä.

Pink Floydin varhaiset demot ovat kekseliäitä versioita ja Sydin omia mukaelmia mustas-
ta musasta, amerikkalaisesta rhytm ’n’ bluesista, siis täsmälleen samasta kamasta, mistä 
Rolling Stones, Animals, Them, Kinks, Pretty Things, Who ja kaikki muut brittirokkarit 
ponnistivat. Sydin otteessa on jotain hätkähdyttävää. Noihin verrokkibändeihin suhteutettuina 
varhaisen Pink Floydin suorituksissa on toisaalta enemmän alkuperäisartistien tyylin kunnioi-
tusta, ja samalla silti aina jokin aivan oma detalji tai väännös, Syd Barrett -leimasimen isku, 
joka ravistelee kuulijan hereille omituisen raikkaaseen olotilaan.

Pink Floydin ensimmäinen single Arnold Layne kertoo ymmärtävään sävyyn miehestä, joka 
kerää naisten alusvaatteita pyykkinaruilta, jää kiinni ja saa yhteiskunnalta lakisääteisen ran-
gaistuksen. Singlen b-puolelle Syd kirjoitti kappaleen Let’s Roll An Other One, jossa lauloi 
”I’m high, don’t try to spoil my fun, don’t cry, we’ll roll another one.” Näin suorasukainen 
pilvenpolton markkinointi ei ollut EMI:n mieleen, jolloin Syd pullautti kädenkäänteessä lyriikat 
konditoriaan, joten Arnold Laynen kääntöpuolella kuullaankin Candy And A Currant Bun.

LSD kuului ajankuvaan ja Syd nautti annoksensa, joka hänen tapauksessaan ja mielenraken-
teelleen saattoi olla liian jyrkkää kemiaa.

Pink Floydin ensimmäinen lp Piper At The Gates Of Dawn lainasi nimensä Kenneth Graha-
men kieron lastenkirjan Kaislikossa suhisee yhden luvun otsikosta. Sydin muita suosikkeja 
olivat Lewis Carrollin Liisa Ihmemaassa ja kirjailijan muu nonsense-tuotanto sekä poliitikko-
kirjailija Hilaire Bellocin outo satiiri Varoittavia satuja lapsille, jossa on esimerkiksi tällaisia 
tarinoita: Jim, joka karkasi hoitotädiltään ja jonka leijona söi, Matilda, joka kertoi valheita ja 
poltettiin kuoliaaksi, Rebecca, joka paiskoi ovia huvikseen ja menehtyi surkeasti. 

Syd oli tutustunut näihin teoksiin pikkupoikana ja ne säilyivät hänen kestosuosikkeinaan. Bel-
locin Matildasta syntyi Piperille sävellys Matilda Mother. Lapsenomaisten kappaleiden lisäksi 
levyllä on kaksi huimaa ja musiikillisesti avantgardea hipovaa avaruusseikkailua Astronomy 
Domine ja Interstellar Overdrive, joista etenkin jälkimmäinen on yhä edelleen veret seisautta-
va klassikko ja kummallisen rockin virstanpylväs.

Hittisingle See Emily Play nosti yhtyeen listoille ja Sydin psykedeelisen rockin kuninkaaksi, 

mutta vahinko oli jo päässyt tapahtumaan. Syd Barrett alkoi käyttäytyä niin arvaamattomasti, 
että bändin oli pakko antaa hänelle potkut kesken nousukiidon. Uudeksi kitaristiksi palkattiin 
Sydin vanha kamu David Gilmour.

Sydin viimeiset hengentuotteet Pink Floydille olivat kappaleet Vegetable Man, Scream Thy 
Last Scream ja Jugband Blues, joista kaksi ensimmäistä hyllytettiin liian käsittämättöminä ja 
synkkinä vuosikymmeniksi. Jugband sai kunnian olla Pink Floydin toisen, muuten sydittömän 
pitkäsoiton päätöskappale. 

Nämä kyseiset kolme kappaletta ovat yllättävän suoraa introspektiota artistilta, joka kiitää 
irti, ei vain rock-bisneksestä ja varhaisesta tähteydestä, vaan koko muusta ihmiskunnasta 
omaan, yksityiseen avaruuteensa. Ja sinne Syd Barrett solahtikin, ainakin melkein.

Vuosina 1969-1970 hän äänitti vielä studiossa kolmisenkymmentä, hänen omilla mittapuil-
laankin mitattuna erikoista biisiä, joista julkaistiin tuoreeltaan levyt The Madcap Laughs ja 
Barrett. Vuonna 1988 julki lykättiin loputkin biisit Opel-nimisenä lp-levynä. 

Syd Barrettin soolotuotanto poikkeaa kaikesta muusta rockin ja popin nimissä julkaistusta 
materiaalista radikaalisti. Sydin surullinen musiikki kumpuaa kuilun partaalta tai kenties jopa 
sen pohjalta. Haparoivien äänityssessioiden rytminen huojunta ja solistin nauhalle tarttunut 
henkinen holtittomuus rakentavat jokaikiselle raidalle täsmälleen oikean tunnelman: tällaista 
kelmeintä kauneutta voi esittää vain näin. 

Ainutlaatuisen riutuva materiaali saatiin taltioiduksi lähinnä vanhan ystävän David Gilmourin 
pitkän pinnan ansiosta. Hän oli riittävän kärsivällinen kestämään studiossa kaoottiset, katkei-
levat sessiot. 

Pink Floyd kykeni barrettittomassa hätätilassaan luomaan nahkansa kuin ihmeen kaupalla, 
aktivoitumaan uudella tavalla luovaksi yhtyeeksi ja kohoamaan stadionluokan progehittibän-
diksi 1970-luvun puolivälissä. Kun bändi oli viimeistelemässä vuonna 1974 pitkäsoittoaan 
Wish You Were Here, pyylevöitynyt ja kaljuuntunut Syd Barrett pompsahti vuosien tauon jäl-
keen yllättäen studiolle kyselemään, että milloin hänen osuutensa purkitetaan. Hetken häm-
mingin jälkeen Syd saatiin ystävällisesti poistumaan.  Oudon välikohtauksen tekee erityiseksi 
se, että Wish You Were Here -levyn nimikappale ja lähes koko kiekon täyttävä majesteetil-
linen Shine On You Crazy Diamond ovat Roger Watersin onnistuneita ja aidosti traagisia 
kunnianosoituksia Barrettille, nuorena rockista nukkuneelle.

Syd Barrett oli muuttunut 1970-luvun alussa takaisin Roger Barrettiksi ja häipynyt elämään 
siskonsa Rosemaryn ja äitinsä Vinifredin tukemana rauhalliseen hiljaisuuteen Cambridgeen 
puutarhatöitä ja maalausta harrastavana vaiteliaana eläkeläisenä. Diabeteksen heikentämä 
ja diabetestään huolimattomasti hoitanut Barrett kuoli haimasyöpään 60-vuotiaana vuonna 
2006.

Teatteri Telakan näytelmä Syd Barrettista ei ole rock-dokumentti, vaan Syd Barrettin omin-
takeisten kappaleiden inspiroima pieni, enimmäkseen keksitty kertomus maailman levotto-
mimmista ja herkimmistä lauluista sekä niiden oudosta tekijästä. Tai ehkä hän ei ollut outo 
ollenkaan. Ehkä hän oli maailman ainoa normaali ihminen hyvin yksinäisenä meidän muiden 
hälisevien outopäiden seassa.

Juha Hurme

Crazy Diamond
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Suksitango on realistisiin haastatteluihin perustuva 
maagillis-realistinen näytelmä suomeenmuuttajista, 
suomalaisista ja loppumattomasta kaipuusta.

Näytelmä on osa Tampereen yliopiston Dialogia ra-
kentamassa (DIARA) -hanketta, jossa tutkitaan maa-
hanmuuton ongelmia sekä tieteen että taiteen keinoin.

ohjauS 
Mart Aas

käSikirjoiTuS
Mart Aas 
Jukka Toivonen

ääNiSuuNNiTTelu ja 
muSiikki
Silver Sepp

lavaSTuS ja 
valoSuuNNiTTelu
Perttu Sinervo

pukuSuuNNiTTelu
Paula Varis

TuoTTaja
Anita Parri

eSiiNTyjäT
Anna Haukka (FIN/KAR)
Silver Sepp (EST)
Mart Aas (EST)
Jukka Toivonen (FIN) 
Ilaria Tucci (FIN/ITA) 
Tomi Salmela (videolla) 
(FIN)

www.suksitango.fi
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Suksitango
...eTSii uuTTa SuomalaiSuudeN kuvaa

to 16.4. klo 19 ENSI-ILTA 
pe 17.4. klo 19 
su 19.4. klo 19 
ma 20.4. klo 19 
ke 22.4. klo 19 
to 23.4. klo 19

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla

Miksi me kaikki olemme aina jossain muualla? 
Mikä on se kaipuu joka kiskoo meidät erilleen 
ja samalla jotenkin lohduttaa? 
Voiko joku tuoda meidät yhteen? 
Kiitos Aleksis edellisestä suomikuvasta, 
on aika luoda uusi.

Kuka etsii uutta suomalaisuuden kuvaa, 
kaikkialta?

”Minä, Juhani Suonpää.”

*
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ohjauS 
Teemu Mäki

käSikirjoiTuS 
Miko Kivinen

eSiiNTyjäT 
Miko Kivinen 
Salla Korja-Paloniemi 
Marja Myllylä 
Riikka Puumalainen 
Tanjalotta Räikkä

koreoGrafia 
Riikka Puumalainen

ääNiSuuNNiTTelu 
Antti Puumalainen

muSiikki 
Kuolio 
Antti Puumalainen

valoSuuNNiTTelu 
Nadja Räikkä

lavaSTuS 
Mirkka Nyrhinen 
Nadja Räikkä

puvuSTuS 
Mirkka Nyrhinen

TuoTaNTo 
Teatteri Telakka 
Tanssiteatteri Minimi 
Tanssiteatteri Tsuumi

Esityksen 
ikäsuositus 13 v.

Kesto väliajan 
kanssa noin 
2 tuntia 45 minuuttia

Homo Secundus on TEATTERI TELAKAN, TANS-
SITEATTERI MINIMIN sekä TANSSITEATTERI 
TSUUMIN yhteistuotanto. Se on musiikkipitoinen, lii-
kunnallinen näytelmä, joka sisältää humoristisia yh-
teiskunnallisia kannanottoja. Se sisältää myös vaka-
via syytöksiä vallitsevia oloja kohtaan, sekä siemeniä 
radikaaliin ajatteluun.

Keväällä 2020 Homo Secundus nähdään KokoTeatte-
rissa Helsingissä.

Homo Secundus - Sekundaihminen
eli marxiN koSTo

ke 29.4. klo 19 
la 2.5. klo 13 
la 2.5. klo 19 
ti 5.5. klo 19 
ke 6.5. klo 19

eSiTykSeT kokoTeaTTeriSSa

13

Homo Secundus – Sekundaihminen kertoo yhteis-
kuntamme epäkohdista ja ihmisyyden vaikeudesta. 
Ihmisyyden, joka on tuon nimenomaisen yhteiskun-
nan rakentanut. Ihmisyyden ydin on rakkaudessa ja 
siksi kyseessä on nimenomaan rakkausnäytelmä.

– Hanna Telakoski, Kulttuuritoimitus

Homo Secundus on hauska, päällekäyvä ja provoka-
tiivinen performanssi ajastamme – Ajatuksia herättä-
neen esityksen kivijalkoja olivat oivaltava koreogra-
fia ja upea näyttelijäntyö.

– Matti Saarela, Kielipuolen päiväkirja-blogi

*

*
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Jussi & Jussin tarina pohjautuu osin historiaan, osin 
vilkkaaseen mielikuvitukseen. Esitys on saanut in-
noituksensa kahden taivassalolaisen pappilarengin, 
Heikki Pekanpojan ja Heikki Mikonpojan tarinasta. 
Kyseiset Heikit olivat Suomen ensimmäiset nimeltä 
tiedetyt homoseksuaalit ja heidät teloitettiin vuonna 
1665 sodomiittisesta synnistä syytettyinä. 

Jussi & Jussi on läpisävelletty minimalistinen spek-
taakkeli, jonka musiikillinen maailma on saanut vai-
kutteita paitsi suomalaisesta kansanmusiikista, myös 
maailmanmusiikkitraditioista ja modernin musiikin 
konventioista. Kyytiä saavat muun muassa kuolema, 
valtarakenteet ja Mooseksen laki. Onko väkivallan 
käyttö pienempi rikos kuin henkilökohtainen seksu-
aalinen suuntautuminen? Minkälainen ihminen ottaa 
hengen toiselta? Miten maailma on tässä suhteessa 
kehittynyt 1600- luvulta katsoen? Mikä on suvaitsevai-
suuden ja hyväksymisen ero?

ohjauS ja käSikirjoiTuS 
Tanjalotta Räikkä

muSiikki
Pekko Käppi ja K:H:H:L

lavaSTuS
Perttu Sinervo

valoSuuNNiTTelu
Nadja Räikkä

NäyTTämöllä
Antti Mankonen 
Arttu Soilumo (Näty4) 
Santeri Niskanen 
(Näty4) 
Pekko Käppi 
Nuutti Vapaavuori 
Tommi Laine

Tuotantoyhteistyössä 
mukana Folk Extreme

”Tiedätkö mikä on suvaitsevaisuuden ja hyväksy-
misen ero? Suvaitsevaisuus on sitä, että vahvempi 
antaa heikommalle lahjan. Erilaisuuden suvaitsemi-
seen liittyy eriarvoisuutta. Ehkäpä valtasuhteita ei 
halutakkaan purkaa?”

Tanjalotta Räikkä on kirjoittanut ja ohjannut hienon 
ja hauskan, karnevalistisen riehakkaan ja sytyttävän 
teoksen, joka puhuu, ei vaan huutaa sydämen kyl-
lyydestä ihmisyyden, vapauden ja ennen muuta rak-
kauden puolesta. ... Soisin sydämestäni, että mah-
dollisimman moni näkisi tämän esityksen.

- Eija Mäkinen, Kulttuuriluuta-blogi

Jussi & Jussi

*

*

la 11.1. klo 19 
ke 15.1. klo 19 
pe 17.1. klo 21

ke 29.1. klo 19 
pe 31.1. klo 19 
su 2.2. klo 17

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla
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Esityskalenteri kevät 2020

TAMMIKUU
la 11.1. 19:00 Indie: Jussi & Jussi Teatteri Telakka
ke 15.1. 19:00 Indie: Jussi & Jussi Teatteri Telakka
pe 17.1. 21:00 Indie: Jussi & Jussi Teatteri Telakka
pe 24.1. 19:00 Vierailu: Punch Up! - Resistance & Glitter Teatteri Telakka
ke 29.1. 19:00 Indie: Jussi & Jussi Teatteri Telakka
pe 31.1. 19:00 Indie: Jussi & Jussi Teatteri Telakka

HELMIKUU
su 2.2. 17:00 Indie: Jussi & Jussi Teatteri Telakka
la 8.2. 14:00 Vierailu: Hannu ja Kerttu Teatteri Telakka

16:00 Vierailu: Hannu ja Kerttu Teatteri Telakka

MAALISKUU
ke 18.3. 19:00 Syd Barrett Ensi-ilta, Teatteri Telakka
su 22.3. 14:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
ke 25.3. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
pe 27.3. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
la 28.3. 14:00 Syd Barrett Teatteri Telakka

17

HUHTIKUU
to 2.4. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
su 5.4. 14:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
to 16.4. 19:00 Indie: Suksitango Ensi-ilta, Teatteri Telakka
pe 17.4. 19:00 Indie: Suksitango Teatteri Telakka
su 19.4. 14:00 Indie: Suksitango Teatteri Telakka
ma 20.4. 19:00 Indie: Suksitango Teatteri Telakka
ke 22.4. 19:00 Indie: Suksitango Teatteri Telakka
to 23.4. 19:00 Indie: Suksitango Teatteri Telakka
ti 28.4. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
ke 29.4. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka

19:00 Homo Secundus - Sekundaihminen KokoTeatteri, Helsinki

pidätämme oikeudet muutoksiin.

TOUKOKUU
la 2.5. 13:00 Homo Secundus - Sekundaihminen KokoTeatteri, Helsinki

19:00 Homo Secundus - Sekundaihminen KokoTeatteri, Helsinki
su 3.5. 14:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
ti 5.5. 19:00 Homo Secundus - Sekundaihminen KokoTeatteri, Helsinki
ke 6.5. 19:00 Homo Secundus - Sekundaihminen KokoTeatteri, Helsinki
to 7.5. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
pe 8.5. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
ke 13.5. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
pe 15.5. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
ti 19.5. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
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Punch Up! - Resistance & Glitter marssittaa samalle 
lavalle Suomen stand up -komiikan, dragin, burleskin, 
spoken wordin ja musiikin kiinnostavimmat ja terä-
vimmät tekijät. Klubia pyörittävät aina ajankohtaiset, 
hervottomat ja kuvia kumartelemattomat koomikot Ja-
mes Lórien MacDonald ja Juuso Kekkonen sekä 
tajunnanräjäyttävä ja monikasvoinen drag-artisti Miss 
Vinyl Envy. 

Punch Up! -klubin säkenöiviin vierailijoihin ovat lukeu-
tuneet muun muassa Suomi-burleskin grande dame 
Bettie Blackheart, Kaisa Pylkkänen (All Female 
Panel), Lola Vanilla (Drag Me To HEL), Caroline 
Suinner (Pehmee / Ruskeat Tytöt), Theodora Rex, 
Adikia, Mercedes Bentso sekä monet muut. 

Punch Up! tarjoaa koko illan verran hykerryttäviä yllä-
tyksiä, ajattelemisen aihetta sekä tolkuttoman viihdyt-
tävän queer-karnevaalin!

TekijäT
James Lórien 
MacDonald 
Juuso Kekkonen 
Miss Vinyl Envy

Punch Up! - Resistance & Glitter

pe 24.1. klo 19

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla
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Teatteri Eurooppa Neljän hullutteleva klovniseurue 
lähtee jännittävälle retkelle synkkään metsään Han-
nun ja Kertun kanssa! Grimmin veljesten klassikkosa-
tu tehdään tietysti ihan omalla TE4-tyylillä ja musiikilla 
höystettynä!

Miten nokkelat Hannu ja Kerttu selviävät hirmuisen 
kauheassa metsässä? Entä millaisia herkkuja noita 
mahtaakaan tarjota? Näillä hurmaavilla hölmöillä voi 
homma lipsahtaa hassuttelun puolelle ellei kaikki sit-
ten mene ihan pipariksi!

Hannu ja Kerttu
käSikirjoiTuS ja ohjauS
Taina Mäki-Iso

rooleiSSa
Tiina Iisala
Neija Välilä 
Maiju Jokinen
Jari Silventoinen

Te4 BaNd
Toni Lepistö 
Antti Parviainen 
Jaakko Tabell

lavaSTuS, valoT ja ääNi
Ville-Matti Laine

puvuSTuS
Raija Niiniaho

Esityksen kesto 
n. 50 min

Suositusikä yli 
5-vuotiaille (esi- ja 
alakouluikäiset)

la 8.2. klo 14 ja 16

eSiTykSeT TeaTTeri Telakalla

- vai meNeekö kaikki ihaN piparikSi?
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haluatko tilata esityksen vierailulle tai varata yhteisöllesi näytöksen Teatteri Telakan omissa tiloissa? 
Ota yhteyttä Teatteri Telakan tuottajaan heidi.vehmas@teatteritelakka.fi

Luukku on kohtuuttoman huumorin satiiri ajasta, jossa elämme. Ilmasto on psykoo-
sissa. Nihilismi trendaa ja valtio on myyty. Näytelmän sankareina ovat kolme 
kämppäkaverusta, joille arjesta selviytyminen on jatkuvaa taistelua. Sankarimme 
eivät ole luonteeltaan taistelijoita. He ovat persaukisia hedonisteja. Eivät siis varsi-
naisesti sankareita… eivät kavereitakaan. Näytelmän hahmot asuvat samassa 
kämpässä – Luukussa.

Käsikirjoitus ja ohjaus Antti Haikkala

Kesto väliajan kanssa noin 2 tuntia

Ikäsuositus 15 vuotta

Luukku

”Luukku pitää sisällään vaikeutemme ja pelkomme 
sekä toivottamalta vaikuttavan tulevaisuuden, mutta 
juuri siksi siitä on oudon helppo pitää. Se on kau-
nistelematon, viiden tähden aikuisten satu, joka on 
dystooppisista detaljeistaan huolimatta täyttä totta 
jo nyt.”

– Hanna Telakoski, Kulttuuritoimitus

”Antti Haikkalan käsikirjoittama ja ohjaama Luukku 
on ehdottomasti katsomisen arvoinen tapaus. […] 
Esitys tarjoaa huippuosuvan kuvan siitä, minne 
olemme menossa. Ja se on maailmanloppu se. Pal-
jon tärkeämpi asia ei siis voisi olla.”

– Anu Ala-Korpela, Aamulehti

”Tällainen teatteri, joka irrottaa täydellisesti tästä 
hetkestä ja tuo siihen jotakin konkreettiselta tuntu-
vaa uutta on minun mieleeni. Tuo uusi ei synny vr-la-
seilla tai lisättynä todellisuutena vaan ihan oikeiden 
elävien ihmisten kautta. Vain teatteri pystyy siihen! 
Vahva suositus.”

– Hannele Kuitunen, Keskustori.fi

*

*

*
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haluatko tilata esityksen vierailulle tai varata yhteisöllesi näytöksen Teatteri Telakan omissa tiloissa? 
Ota yhteyttä Teatteri Telakan tuottajaan heidi.vehmas@teatteritelakka.fi

Hullu on tarina siitä, kun järki lähtee kävelylle ja palaa kuukauden kuluttua takaisin. 
Se kertoo sairastumisesta, mutta sitäkin enemmän se on tarina parantumisesta. 

Kriitikoiden ja katsojien ylistämää Hullua on esitetty jo lähes 90 kertaa täysille sa-
leille Tampereella sekä muualla Suomessa. Yhteensä esityksen on nähnyt noin 5 
500 katsojaa. Hullun työryhmä on palkittu Eino Salmelaisen tunnustuspalkinnolla ja 
sen pääosan esittävä Antti Laukkarinen palkittiin roolistaan Vuoden teatterinäyt-
telijänä 2017. 

Käsikirjoitus ja ohjaus Juha Hurme

Kesto väliajan kanssa noin 2 tuntia ja 40 minuuttia. 

Hullu

”(…) Juha Hurmeen Hullu on niin räjäyttävä teos. Se 
avaa ikkunan hulluuteen paremmin kuin Ken Kesey 
ja Jack Nicholson yhteensä. (…) Hullu -näytelmän 
voisi esittää missä tahansa mielenterveysseminaa-
rissa, -koulutustapahtumassa tai vaikka peruskoulun 
oppimissuunnitelmassa. Lisäksi se on nerokasta 
teatteria.”

– Markus Määttänen, Aamulehti

”Käsikirjoittaja-ohjaaja Juha Hurmeen omaan koke-
mukseen perustuva Hullu on yksi autenttisimmista 
ja vaikuttavimmista mielen järkkymisen kuvauksista. 
Samalla se on huima esimerkki siitä, kuinka näytel-
mä voi olla samanaikaisesti syväluotaava, kosketta-
va ja pirullisen hauska.”

– Mikko Elo, Satakunnan Kansa

”Hullu on taitavaa teatteria kaikkinensa: katsomos-
sa tajuaa kuinka kaameasta ja vakavasta asiasta 
on kyse, ja samanaikaisesti saa nauraa vatsansa 
kipeäksi. Tajuaa senkin, kuinka hauras apparaatti 
ihminen on.”

– Tuula Viitaniemi, Yle

*

*

*

25



KAIKKI TEATTERILIPUT 
VAIVATTOMASTI 

YHDESTÄ OSOITTEESTA

TIKETTI.FI/TEATTERIT

#VÄLITÄMME



YHTEYSTIEDOT
Ohjelmistotarjoukset: johtoryhma@teatteritelakka.fi

Teatteri Telakka 
Tullikamarin aukio 3 
33100 Tampere

www.teatteritelakka.fi

HEnKILöKUnTA
Toiminnanjohtaja 
Terhi Loimuneva 
terhi.loimuneva@teatteritelakka.fi 
044 706 5677

Tuottaja 
Heidi Vehmas 
heidi.vehmas@teatteritelakka.fi 
044 775 0852

Tekninen vastaava 
Perttu Sinervo 
perttu.sinervo@teatteritelakka.fi

Lipunmyynnin vastaava, graafikko, webmaster 
Petteri Aartolahti 
petteri.aartolahti@teatteritelakka.fi 
044 706 4865 (esityspäivinä tuntia ennen esitystä,  
muulloin Tiketin puhelinpalvelu 0600-1-1616 ma–su 9–21 
(1,78 € / min. + pvm))

Yleisötyövastaava 
Petri Mäkipää 
petri.makipaa@teatteritelakka.fi

Yleisötyö- ja koulutustoimintaamme ovat muun muassa sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisten vuorovaikutus- sekä esiintymistaitojen koulu-
tukset, vertaistukihenkilöiden sekä kokemusasiantuntijoiden toiminnal-
liset koulutukset ja työhyvinvointiin liittyvät täsmäkoulutukset.
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LIPUnMYYnTI
Liput Teatteri Telakan esityksiin myy Tiketti. 
www.tiketti/teatteritelakka 
p. 0600-1-1616 (1,78 € / min + pvm, avoinna: ma–su 9–21)

Lipunmyynti netissä loppuu tuntia ennen esityksen alkua.

Teatteri Telakan oma ovilipunmyynti sijaitsee Kulttuuritalo Telakan 2. 
kerroksessa. Lipunmyynti aukeaa esityspäivinä tuntia ennen esityksen 
alkua. Teatteritilaan pääsee hetkeä ennen esityksen alkua. 

Loppuunvarattuihin näytöksiin voi tiedustella viime hetken peruutus-
paikkoja ovilipunmyynnistä tai numerosta 044 706 4865 ovilipunmyyn-
nin aukioloaikoina. 

Tiketistä ennakkoon varatut ja ostetut liput ovat noudettavissa myös 
miltä tahansa R-kioskilta. Liput voi noutaa R-kioskilta tilausnumeroa 
vastaan. 

HInnAT 
26,50 €  Peruslippu 
18,50 €  Eläkeläiset  
13,50 €  Opiskelijat, työttömät, varus- ja siviilipalvelusmiehet, 
 teatterialan ammattilaiset  
22,00 €  Ryhmälippu (yli 10 hengen ryhmille) 
12,00 €  Opiskelijaryhmälippu (yli 10 hengen ryhmille)

Ilmoitetut hinnat sisältävät Tiketin palvelumaksut, mutta eivät mahdolli-
sia toimituskuluja.

MAKSUVÄLInEET
Maksuvälineinä omassa ovilipunmyynnissämme käyvät yleisimmät 
pankkikortit sekä käteinen. Lisäksi voit ostaa lippuja myös Tyky-, Virike- 
ja Smartum-seteleillä sekä KulttuuriPassilla. 
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LAHJAKORTIT
Lahjakortteja Teatteri Telakalle voit ostaa Tiketin toimipisteistä tai  
osoitteesta www.tiketti.fi/teatteritelakka. Lahjakortti käy maksuvälinee-
nä Teatteri Telakan esityksiin, jotka ovat Tiketissä myynnissä. Kortti on 
voimassa vuoden ostohetkestä ja sitä voi käyttää myös osissa. 

VÄLIAIKATARJOILUT JA TEATTERI-ILLALLInEn
Esitysten väliajoilla teatterin asiakkaita palvelee Kulttuuritalo Telakan 
1. kerroksessa sijaitseva Ravintola Telakka. Ryhmillä on mahdollisuus 
varata teatteri-illallinen, joka sisältää liput teatteriesitykseen ja illallisen 
Telakan toisen kerroksen tilausravintolassa. 

Pöytävaraukset ja tiedustelut ravintolapäällikkö Tiina Tökkäriltä, 
tiina.tokkari@telakka.eu tai 03 225 0722.

ESTEETTöMYYS
Teatteritila sijaitsee Kulttuuritalo Telakan kolmannessa kerroksessa, jo-
hon ei ole esteetöntä pääsyä. Esteettömyyttä koskevissa kysymyksis-
sä pyydämme olemaan yhteydessä teatterin lipunmyynnin vastaavaan 
petteri.aartolahti@teatteritelakka.fi. Henkilökuntamme auttaa tarvitta-
essa. 

TILAVUOKRAT
Vuokraamme teatteritilaamme erilaisiin tilaisuuksiin. Tilavarauksissa 
ota yhteyttä heidi.vehmas@teatteritelakka.fi tai 044 775 0852. Lisätie-
toja tilasta ja sen kalustosta www.teatteritelakka.fi.
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