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Teatteri Telakka 25 vuotta!
Viime vuosina ei esittävien taiteiden saralla ole juuri ollut syytä juhlaan. Niin meillä, 
kuin muuallakin arki on täyttynyt esitysten siirtymisistä, peruutuksista, uudelleen ja 
uudelleen aikatauluttamisista ja budjetoinneista. 

Tutuksi ovat tulleet valmiit esitykset vailla ensi-iltaa, punaiset henkselit kalenteris-
sa, ruuhkautuneet työttömyyskassat, turvenuijien tsemppiterveiset ja kollegat pie-
ninä ruutuina tietokoneen näytöllä. ”Katsotaan sitten syksymmällä” - hokema on 
kokenut hyperinflaation.

Mutta nyt se SYKSY viimein tulee! Ja kun rajoitusten pato murtuu, vyöryy näyttä-
möllemme runsauttaan pullisteleva ohjelmisto. Telakka juhlistaa 25 vuotista taival-
taan läpi syyskauden toinen toistaan komeammilla esityksillä. On kantaesityksiä, 
festivaalia, monologia, klubi-iltaa, yhteistuotantoa, elokuvaa, bileitä, vierailuja, elä-
vää musiikkia ja KATSOJIA! 

Maltamme tuskin odottaa…

Eläköön Teatteri Telakka! Eläköön taide ja kulttuuri!
Teatteri Telakan johtoryhmä

Antti Haikkala
Antti Mankonen
Jaani Leinonen

Tanjalotta Räikkä
Tomi ”Topi” Salmela

Kaisa Sarkkinen
Perttu Sinervo

KAIKKI TEATTERILIPUT 
VAIVATTOMASTI 

YHDESTÄ OSOITTEESTA

TIKETTI.FI/TEATTERIT

#VÄLITÄMME
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ohjaus ja dramaturGia 
Riko Saatsi

tekstit 
A.E. Järvinen ja 
työryhmä

esiintyjät 
Konsta Laakso 
Marja Myllylä 
Tanjalotta Räikkä 
Ilkka Tolonen

lavastus 
Perttu Sinervo

valo- ja 
videosuunnittelu 
Alexander Salvesen

musiikki ja 
äänisuunnittelu 
Ilkka Tolonen

teknikko 
Jaani Leinonen

liPut 
Peruslippu 
26,50 €

Eläkeläinen 
18,50 €

Opiskelija, työtön, 
varus- tai siviilipalve-
lusmies, teatterialan 
ammattilainen 
13,50 €

A. E. Järvinen oli eräkirjailija ja taidemaalari, jonka 
herkät koskemattoman erämaan kuvaukset ja rakka-
us Lapin luonnonmetsiin nostivat hänet myyntilistojen 
kärkeen. Järvinen oli myös kovan linjan metsäammat-
tilainen, joka omien sanojensa mukaan ei tarvinnut 
laskelmia, vaan aloitti laidasta ja hakkasi kaiken lopul-
liseen kuntoon.

LUONNOS, 2021 (puupiirros paperille, 21 x 10 km) on 
sarja kuvia A. E. Järvisestä ja hänen elämäntyöstään, 
johon meillä kaikilla on suhde riippumatta siitä, olem-
meko koskaan kuulleetkaan hänestä. Osin Järvisen 
novellitaiteeseen tukeutuen esitys kaivautuu nykyisen 
metsäsuhteemme juurille, hiljentyy Järvisen monu-
mentaalisen pääteoksen edessä ja pohtii avaruuden 
valloitusta.

LUONNOS, 2021 (puupiirros paperille, 21 x 10 km)

to 12.8. klo 19 ENSI-ILTA 
su 15.8. klo 15 
ma 16.8. klo 19 
ti 17.8. klo 19 
ke 18.8. klo 19 
to 19.8. klo 19 
su 22.8. klo 16 
ma 23.8. klo 19 
ti 24.8. klo 19 
ke 25.8. klo 19 
to 26.8. klo 19 
ma 30.8. klo 19 
ti 31.8. klo 19 
ke 1.9. klo 19 
to 2.9. klo 19

esitykset teatteri telakalla

7
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konsePti / 
kuratointi / 
tuotanto 
Nadja Räikkä 
Maarja Kaasik

työryhmä
Telakkalaiset

Megabileet on sitä, kun aamunkoitteessa löytyy vielä 
yksi skumppa

Megabileet on mennyt viikko hikoiltuna saunan 
lattialle

Megabileet on hauras tasapainottomuus 
todellisuuden ja fantasian välillä

Megabileet on sitä, kun DJ lukee ajatuksesi ja sinä 
olet hänen muusansa 

Megabileet on sitä, kun repii sydämen auki 
vessajonossa

Megabileet on seuraavan päivän laiska brunssi, 
jossa kuoharin jämistä tulee mimosat ja pohkeita 
kuumottaa kiitollisina

Megabileet on valveuni

Megabileet on suuta polttava fonduejuusto

Megabileet on parhaan bändin tahdissa sykkimistä 
ventovieraiden kanssa

Megabileet on kokemuksellinen, kuohuva 
tapahtumahybridi kolmessa kerroksessa, joka 
imaisee sinut sisään, pureksii palasiksi ja sylkee ulos.

Megabileet ²⁵ 
Kulttuuritalo Telakalla 4. syyskuuta 2021

Megabileet 25
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työryhmä 
Nuutti Vapaavuori 
Antti Haikkala 
Tanjalotta Räikkä 
Perttu Sinervo

Kesto n. 1 tunti

liPut 
Peruslippu 
18,50 €

Eläkeläinen, opiskelija, 
työtön, varus- tai siviili-
palvelusmies, teatteri-
alan ammattilainen 
13,50 €

Elävää musiikkia, kuolemaa, videotaidetta, draamaa, 
jorausta ja baaritiski!

Satujen Disko - Full HD

ke 22.9. klo 19 ENSI-ILTA 
pe 24.9. klo 19 
la 25.9. klo 19 
ti 28.9. klo 19 
ke 6.10. klo 19 
la 9.10. klo 14 
su 10.10. klo 17

esitykset teatteri telakalla
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“Ajatus taantuvasta itsestäni ikääntyvässä ruumiissa 
ja mielessä tuntui epämukavalta. Alamäen - loivan 
tai jyrkän, pohjalla häämöttää kuolema. 

Tajusin, että haluan tulla isona gootiksi. Iho ohenee, 
ääni kähenee. Gootille kuolema on ylevä loppuhui-
pennus, kynnys toisaalle. Tapahtuma, jonka jälkeen 
mikään ei ole niin kuin ennen.“

*

Lähdetään Satujen Diskoon. Lennetään Sinne Datsu-
nilla.
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Tilassa on viulu, kaksi naista ja mies

- tyhjä tila - hetki, joka alkaa jostain ja tiivistyy joksikin - 
komeetaksi tai ajatuksen tapaiseksi havainnoksi.

työryhmä 
Marjo Hämäläinen 
Pirkko ”Pike” Kontkanen 
Petri Mäkipää

Kesto n. 40 minuuttia

liPut 
(sis. kaikki kolme 
Triptyykin esitystä)

Peruslippu 
26,50 €

Eläkeläinen 
18,50 €

Opiskelija, työtön, 
varus- tai siviilipalve-
lusmies, teatterialan 
ammattilainen 
13,50 €

Fragmentteja luista ja sieluista

la 16.10. klo 18 ENSI-ILTA 
ke 20.10. klo 18 
su 24.10. klo 18 
ke 27.10. klo 18 
ti 2.11. klo 18

esitykset teatteri telakalla

”Se sijaitsee ruumiissani, hengityksessäni, liikkees-
sä ja liikkumattomuudessa, sielun sopukoissa.  Koen 
olevani sisältäni kova ja haavoittuva. Hengitys hei-
jastelee sielun värejä. Antaa vain kaiken tapahtua, 
pysähtyä katsomaan ja ymmärtää, että ei oikeastaan 
tiedä mitään ja jatkaa matkaa itsen ja toisten kanssa, 

hetken lentoja linnunlaulussa.

Miten säilyttää herkkyys syntymästä kuolemaan?”

*

K
uv

a:
 P

et
te

ri 
A

ar
to

la
ht

i

triPtyykki - kolmen esityksen ilta

Esitys on osa Triptyykkiä - kolmen esityksen iltaa.
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käsikirjoitus 
Jukka Toivonen ja 
työryhmä

ohjaus 
Jukka Toivonen

näyttelijät 
Anna Kankila 
Antti Mankonen 
Jukka Toivonen

Kesto n. 40 minuuttia

liPut 
(sis. kaikki kolme 
Triptyykin esitystä)

Peruslippu 
26,50 €

Eläkeläinen 
18,50 €

Opiskelija, työtön, 
varus- tai siviilipalve-
lusmies, teatterialan 
ammattilainen 
13,50 €

HÄPY on kaltevalla pinnalla liukasteleva lavasketsi-
vyörytys, jossa esitellään uusia näkökulmia päivän-
polttaviin aiheisiin.

HÄPY on absurdi ajatushautomo, josta kukaan ei sel-
viä kuivin jaloin rannalle.

HÄPY katselee maailmaa ja Suomea uusin ja häpeä-
mättömin silmin, ja näkee mitä sattuu. 

Miten käy toksisen Jarmon?

Mikä on uusin ja erikoisin salaliittoteoria?

Miten ilmastonmuutoksen kieltäjä perustelee kantan-
sa?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaa HÄPY.

Esitys on osa Triptyykkiä - kolmen esityksen iltaa.

Häpy

la 16.10. klo 18 ENSI-ILTA 
ke 20.10. klo 18 
su 24.10. klo 18 
ke 27.10. klo 18 
ti 2.11. klo 18

esitykset teatteri telakalla
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triPtyykki - kolmen esityksen ilta
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Trio Yöväki esittää:

Kuplettipunkkia, runon lukua, myös kuvakertomuksia 
— mutta enimmäkseen kuplettipunkkia. Sosiaalista 
ja pohtivaa, hillittyä ja hurjaa. Kuvia matkalta tai ihan 
paikaltaan.

Esitys on osa Triptyykkiä - kolmen esityksen iltaa.

trio yöväki

Basso ja laulu 
Riku Pirttiniemi

rummut ja laulu 
Raul Rantanen

kitara ja laulu 
Tomi ”Topi” Salmela

ohjaus 
Hannå Eskola

Kesto noin 25 minuuttia

liPut 
(sis. kaikki kolme 
Triptyykin esitystä)

Peruslippu 
26,50 €

Eläkeläinen 
18,50 €

Opiskelija, työtön, 
varus- tai siviilipalve-
lusmies, teatterialan 
ammattilainen 
13,50 €

Trio Yöväki

la 16.10. klo 18 ENSI-ILTA 
ke 20.10. klo 18 
su 24.10. klo 18 
ke 27.10. klo 18 
ti 2.11. klo 18

esitykset teatteri telakalla
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Biedermeier

Rakastunut nainen muuttui tuoliksi 
Ei ihmisenä osannut oli mielummin esine 
Rakastunut mies pöytälevyksi 
Tuolille pariksi, niin sitä rakasti

Istutaan. Ei liikuta ei ollenkaan 
Istutaan. Sata vuotta aamuun asti

Rakastuneet kalusteet etsimässä, 
eksistenssiä, huoltoasemilta, 
kaukaisilta toreilta, kotoa  
Baareista, ravintola, kahvila

Istutaan. Karataan liikkumatta 
Istutaan. Vuosisata aamuun asti

Huonekalut viettivät häitä 
Pöydät notku, tuolit oli täynnä 
Kukaan ei liikkunut, varjoaan häirinnyt,  
staattista sähköä 
Siirtää vuoria

Istutaan. Perillä lähtemättä 
Istutaan. Pöydän ääressä aamuun asti

*

triPtyykki - kolmen esityksen ilta
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Anna ja miehensä Andros ovat jumissa asunnossaan 
ulkonaliikkumiskiellon takia. Anna yrittää estää valo-
kuvaajamiestään lähtemästä vaaralliselle retkelle. An-
dros ei kuuntele – ja kuolee. Myöhemmin myös Anna 
päättää altistaa itsensä vaaralle.

Dr. DJ on valkokankaalla ja sen ympärillä tapahtuva 
cinematografinen ja teatraalinen tutkimusmatka. Ly-
hytelokuva kertoo rakkaudesta, kuolemasta ja ihmi-
sen vastustamattomasta halusta laittaa itsensä likoon 
mitä vaarallisimmissakin tilanteissa.

Poikkitaiteellisessa elokuvaillassa luvassa on puolen 
tunnin elokuvanäytännön lisäksi vaihtuvaa ohjelmaa 
ja kabaree-tunnelmaa – puheenvuoroja, kapakkamil-
jöö ja DJ. 

Dr. DJ ei pysty parantamaan kaikkia haavoja, mutta 
pyrkii tekemään neuvoa-antavan diagnoosin.

käsikirjoitus ja ohjaus 
Hassan Blasim

näyttelijät 
Anna Kankila 
Antti Mankonen

kuvaus ja editointi 
Lasse Poser

musiikki 
Staffan Södergård

liPut 
Peruslippu 
13,50 €

Dr. DJ

ti 26.10. klo 19 ENSI-ILTA 
pe 29.10. klo 19 
ke 3.11. klo 19 
ti 9.11. klo 19 
to 11.11. klo 19

esitykset teatteri telakalla
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During the curfew, Anna and her husband Andros 
are trapped in their apartment. Anna tries to prevent 
her husband, a photographer, not to make a risky ad-
venture. Andros doesn’t listen – and gets killed. Later 
Anna does her own adventure.

A short movie about love, death and the irresistible 
desire to expose oneself to danger even in the most 
hazardous situations.
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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

Kesto noin 1 tunti

Ikäsuositus yli 15 v.

liPut 
Peruslippu 
26,50 €

Eläkeläinen 
18,50 €

Opiskelija, työtön, 
varus- tai siviilipalve-
lusmies, teatterialan 
ammattilainen 
13,50 €

Roger ”Syd” Barrett (1946-2006) perusti Pink Floyd 
-yhtyeen 1966 ja kirjoitti lähes kaikki bändin kappaleet 
kunnes sai vuoden 1967 lopulla potkut omituisen käy-
töksen ja yhteistyökyvyttömyyden vuoksi.

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

esitykset teatteri telakalla
ke 1.12. klo 19 
to 2.12. klo 19 
la 4.12. klo 14 
la 4.12. klo 17 
su 5.12. klo 14 
su 5.12. klo 17 

su 5.12. klo 19 
ti 7.12. klo 19 
ke 8.12. klo 19 
ma 13.12. klo 19 
ti 14.12. klo 19

“Pohjimmiltaan tämä pieni ja koskettava näytelmä on 
ajan ja paikan ylittävä surumielinen kuvaus mielen 
pirstaloitumisesta […].”

Tuomas Rantanen, Voima

”Janne Laurila on osuva valinta Barrettin rooliin. 
Hahmo jää mysteeriksi, niin kuin jäi Barrett omassa 
elämässäänkin.”

Hanna Telakoski, Kulttuuritoimitus

”[…] ikään kuin oltaisiin Pink Floydin treenikämpällä 
vuonna 1967.”

Seppo Roth, Aamulehti

*

*

*



Esityskalenteri syksy 2021
ELOKUU
to 12.8. 19:00 LUONNOS, 2021 Ensi-ilta, Teatteri Telakka
su 15.8. 15:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ma 16.8. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ti 17.8. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ke 18.8. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
to 19.8. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
su 22.8. 16:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ma 23.8. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ti 24.8. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ke 25.8. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
to 26.8. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ma 30.8. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
ti 31.8. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

SYYSKUU
ke 1.9. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
to 2.9. 19:00 LUONNOS, 2021 Teatteri Telakka
la 4.9. Telakka 25 vuotta: Megabileet 25 Kulttuuritalo Telakka
ke 22.9. 19:00 Telakka 25 vuotta: Satujen Disko - Full HD Ensi-ilta, Teatteri Telakka
pe 24.9. 19:00 Telakka 25 vuotta: Satujen Disko - Full HD Teatteri Telakka
la 25.9. 19:00 Telakka 25 vuotta: Satujen Disko - Full HD Teatteri Telakka
ti 28.9. 19:00 Telakka 25 vuotta: Satujen Disko - Full HD Teatteri Telakka

MARRASKUU
ti 2.11. 18:00 Telakka 25 vuotta: Triptyykki Teatteri Telakka
ke 3.11. 19:00 Telakka 25 vuotta: Dr. DJ Teatteri Telakka
ti 9.11. 19:00 Telakka 25 vuotta: Dr. DJ Teatteri Telakka
to 11.11. 19:00 Telakka 25 vuotta: Dr. DJ Teatteri Telakka
la 13.11. 17:00 Vierailu: Minä olen Hossu
su 14.11. 14:00 Vierailu: Minä olen Hossu
la 20.11. 18:00 Vierailu: Punch Up! - Resistance & Glitter Teatteri Telakka K-18

JOULUKUU
ke 1.12. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
to 2.12. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
la 4.12. 14:00 Syd Barrett Teatteri Telakka

17:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
su 5.12. 14:00 Syd Barrett Teatteri Telakka

17:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka

ti 7.12. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
ke 8.12. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
ma 13.12. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka
ti 14.12. 19:00 Syd Barrett Teatteri Telakka

LOKAKUU
pe 1.10. 18:00 Telakka Open Border: Faust Teatteri Telakka

20:00 Telakka Open Border: Sanctum Textum Kalevankankaan kappeli
la 2.10. 17:00 Telakka Open Border: Fluids Kauppakeskus Tullintori

20:00 Telakka Open Border: Emilie Sagée Teatteri Telakka
su 3.10. 12:00 Telakka Open Border: Fluids Workshop Kauppakeskus Tullintori
ke 6.10. 19:00 Telakka 25 vuotta: Satujen Disko - Full HD Teatteri Telakka
la 9.10. 14:00 Telakka 25 vuotta: Satujen Disko - Full HD Teatteri Telakka
su 10.10. 17:00 Telakka 25 vuotta: Satujen Disko - Full HD Teatteri Telakka
la 16.10. 18:00 Telakka 25 vuotta: Triptyykki Teatteri Telakka
ke 20.10. 18:00 Telakka 25 vuotta: Triptyykki Teatteri Telakka
su 24.10. 18:00 Telakka 25 vuotta: Triptyykki Teatteri Telakka
ti 26.10. 19:00 Telakka 25 vuotta: Dr. DJ Ensi-ilta, Teatteri Telakka
ke 27.10. 18:00 Telakka 25 vuotta: Triptyykki Teatteri Telakka
pe 29.10. 19:00 Telakka 25 vuotta: Dr. DJ Teatteri Telakka

22 23
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työPajojen ohjaajat

yleisötyöPajat 
Virpi Koskela 
Petri Mäkipää

tanssityöPaja 
Hanna Korhonen

kirjoittamistyöPaja 
Juha Hurme

musiikkityöPaja 
Pekko Käppi 
Nuutti Vapaavuori 
Tommi Laine 
Jani Auvinen eli 
Pekko Käppi & K:H:H:L 
-yhtye

näyttelijätyöPaja 
Antti Mankonen 
Kaisa Sarkkinen

videotyöPaja 
Lasse Poser 
Perttu Sinervo

PuhetyöPaja 
Marja Skaffari

koordinaattori ja 
ohjaaja 
Antti Haikkala

tuottaja, 
teatteri telakka 
Maarja Kaasik

tuottaja, 
leGioonateatteri 
Laura Järviluoma

Vuoden 2020 alussa käynnistyi kaksivaiheinen teatte-
riyhteistuotanto Teatteri Telakan ja Legioonateatterin 
välillä. Siinä kaksi pitkän linjan valtavirran ulkopuolella 
toimivaa teatteria, ammatti- ja harrastajateatteri, yh-
distävät voimavaransa.

Yhteistyöprosessi on aloitettu teatterin tekemisen eri 
osa-alueita käsittelevistä työpajoista. Teatterin yleis-
taitojen työpajoissa käsitellään kehollisuutta, luonto-
yhteyttä, musiikkia, videota, käsikirjoitusta, tanssia, 
näyttämöpuhetta ja näyttelemistä. Yhdessä löydetyis-
tä aiheista synnytetään varsinainen teksti ja itse esitys 
ohjaajan/dramaturgin avustuksella. Legioonateatterin 
ja Teatteri Telakan yhteistyö mahdollistaa ryhmäläh-
töisen ja monitaiteisen suurteoksen, jossa yhdistyvät 
ajan henki ja taiteet. 

Yhteistyön äärellä ollaan tasavertaisina ja toinen tois-
ta innostaen ja haastaen. Teatteri Telakka tarjoaa am-
matillista tietotaitoa ja Legioonateatteri tuo tekijöiden-
sä kautta tuoreutta ja uusia näkökulmia. 

Varsinaiset näyttämöharjoitukset alkavat lokakuussa 
ja esityksen ensi-ilta nähdään marraskuussa.

Teatteri Telakan ja Legioonateatterin yhteistyöhanke

”Tää kasvattaa muaki ihmisenä, jotenki tulee sem-
mosia uusia ulottuvuuksia. Tää on kasvunpaikka!”

Rosa-Maria Hokkanen*
K

uv
a:

 A
nt

ti 
H

ai
kk

al
a



26 27

K
uv

a:
 M

itr
o 

H
är

kö
ne

n

Minä olen Hossu on keski-ikäisen komediennen hys-
teerisen omaelämänkerrallinen show. Puhutaan yksin 
ja yksinäisyydestä, vaikkei koronakevät niihin asioihin 
juurikaan vaikuttanut.

Tässä välitilinpäätöksessä nähdään haaroja, tapsut-
telua ja juomataukoja, sekä yksi dramaattinen valoti-
lanne. Lisäksi kuullaan itkua, häpeää ja jonkin verran 
itsetyytyväisyyttä.

Niina Hosiasluoma on 50-vuotias näyttelijä, klovni ja 
komedienne, jonka Näyttelijäliitto palkitsi Vuoden te-
atterinäyttelijä -tittelillä 2017. Hän on saanut oppinsa 
Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Helsingissä. Hän 
innostuu yhä uusista haasteista naiivin nuorukaisen 
tapaan. Juhlaesitystä suunnitellessaan hän vaikut-
tui brittiklovni Jamie C. Woodin esityksistä. Tämä on 
Hossun unelman toteutuma, tosin ilman punaista ne-
nää.

näyttämöllä 
Niina Hosiasluoma

ohjaus 
Minna Kivelä

äänisuunnittelu 
Tuukka Pasanen

dramaturGinen aPu 
Akse Pettersson

valo-aPu 
Kalle Ropponen

Kesto 1 h 10 min 
K-13

liPut 
Peruslippu 
26,50 €

Eläkeläinen 
18,50 €

Opiskelija, työtön, 
varus- tai siviilipalve-
lusmies, teatterialan 
ammattilainen 
13,50 €

Minä olen Hossu

la 13.11. klo 17 
su 14.11. klo 14

esitykset teatteri telakalla

“Niina Hosiasluoman kirjoittama ja Minna Kive-
län ohjaama Minä olen Hossu on tarinoiden kerto-
misessaan riemastuttavan epäselvä, mutta tunte-
muksissaan itkettävän selväpiirteinen. Minä olen 
Hossu on anarkistisen möykkymäinen sooloesitys.”

Maria Säkö / Helsingin Sanomat

*
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Punch Up! – Resistance & Glitter palaa Tampereel-
le! Klubi marssittaa samalle lavalle Suomen stand up 
-komiikan, dragin, burleskin, spoken wordin ja mu-
siikin kiinnostavimmat ja terävimmät tekijät. Klubia 
pyörittävät aina ajankohtaiset, hervottomat ja kuvia 
kumartelemattomat koomikot James Lórien MacDo-
nald ja Juuso Kekkonen sekä tajunnanräjäyttävä ja 
monikasvoinen drag-artisti Miss Vinyl Envy. Klubin 
vaihtuvat vierailijat paljastetaan lähempänä tapahtu-
maa. 

Punch Up! tarjoaa koko illan verran hykerryttäviä 
yllätyksiä, ajattelemisen aihetta sekä tolkuttoman 
viihdyttävän queer-karnevaalin!

The Punch Up! Resistance & Glitter -klubi sai Teatteri-
keskuksen Vuoden Teatteriteko 2021 -palkinnon.

tekijät
James Lórien 
MacDonald 
Juuso Kekkonen 
Miss Vinyl Envy

Ikäraja 18 vuotta

liPut 
Peruslippu 
26,50 €

Eläkeläinen, opiskelija, 
työtön, varus- tai siviili-
palvelusmies, teatteri-
alan ammattilainen 
18,50 €

Punch Up! - Resistance & Glitter

la 20.11. klo 18 K-18
esitykset teatteri telakalla
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TURVALLISUUSOHJEISTUKSET
Katsojiemme ja henkilökuntamme turvallisuus on Teatteri Telakalle ensiarvoisen 
tärkeää. Siksi olemme sitoutuneet noudattamaan Suomen Teatterit ry:n kansal-
lista yleisöturvallisuusohjeistusta. Seuraamme ajantasaisia viranomaisten ohjei-
ta ja päivitämme tarvittaessa omia ohjeistuksiamme.

Tutustuthan alla oleviin ohjeistuksiin ennen kuin tulet teatteriin. Tehdään teatte-
rissakäynneistä ja yhteisistä kohtaamisista mahdollisimman turvallisia!

LIPUT
Jonotuksen ja ruuhkien välttämiseksi pyydämme ostamaan liput ennakkoon Ti-
ketistä ja suosimaan mobiili- tai pdf-lippuja. Huomioithan, että myös myynnissä 
olevat paikkamäärät ovat normaalia pienemmät, jolloin lippuja ei välttämättä 
edes jää ovilipunmyyntiin.

Viranomaisohjeistukset velvoittavat tapahtumajärjestäjiä keräämään yhteystie-
dot kaikilta yleisön jäseniltä mahdollisen tartuntaketjun selvittämisen varalta. 
Myös tämän vuoksi suosittelemme ensisijaisesti ostamaan liput Tiketin kautta.

Teatteri Telakan oma lipunmyynti aukeaa tapahtumapäivinä tuntia ennen esi-
tyksen alkua Kulttuuritalo Telakan toisessa kerroksessa. Suosittelemme kortti-
maksamista.

Teatterin oman lipunmyynnin puhelin 044 706 4865 on auki esityspäivinä tuntia 
ennen esitystä, muulloin asiakkaidemme kysymyksiin vastaa Tiketin puhelinpal-
velu 0600-1-1616 ma–su 9–21 (1,78 € / min. + pvm). Kaikissa lippuja koskevissa 
kysymyksissä voit myös ottaa yhteyttä Teatteri Telakan lipunmyynnin vastaa-
vaan Petteri Aartolahteen, petteri.aartolahti@teatteritelakka.fi. Huomioithan, 
että vastauksessa saattaa olla parin päivän viive.

Ajantasaiset ohjeet lippujen palauttamiseen tai vaihtamiseen esityksen peruun-
tuessa löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.teatteritelakka.fi

KäSIHYGIENIA JA TILOJEN SIISTEYS
Pidä huolta hyvästä käsihygieniasta. Kädet voi pestä Kulttuuritalo Telakan toisen 
kerroksen WC-tiloissa. Tämän lisäksi rakennuksen kaikissa kerroksissa on saa-
tavilla käsidesiä. Muistathan tarvittaessa aivastaa joko nenäliinaan tai hihaasi.

Noudatamme kaikissa tiloissamme tehostettua siivousta ja pyyhimme kosketus-
pintoja tavallista useammin.

SAAPUMINEN TEATTERIIN
Tule teatteriin vain terveenä ja oireettomana. Jos tunnet itsesi sairaaksi, jääthän 
kotiin. Sairastapauksissa vaihdamme lipun lisäkuluitta toiseen esitykseen, kun-
han siitä ilmoitetaan teatterin lipunmyyntiin ennen esityksen alkua.

Pyydämme saapumaan paikan päälle viimeistään 20 minuuttia ennen esityk-
sen alkua! Myöhässä tulleita emme pysty valitettavasti päästämään katsomoon 
enää esityksen alettua.

Kulku teatteriin tapahtuu poikkeuksellisesti Kulttuuritalo Telakan vasemmal-
la päädyllä sijaitsevien ulkoportaiden kautta. Henkilökuntamme ohjaa katsojat 
turvavälit huomioiden rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevan tilausra-
vintolan pöytiin odottamaan. Samalla tarkastetaan liput ja kerätään kaikkien 
asiakkaiden yhteystiedot. Telakan toisen kerroksen tilausravintolan myyntitiski 
on avoinna vain ensi-illoissa ja K18-esityksissä, muissa palvelee ensimmäisen 
kerroksen ravintola. Narikka ei ole esityspäivinä käytössä, joten pyydämme ot-
tamaan takit ja laukut mukaan katsomoon.

Porrastamme katsojien pääsyä aulatiloihin teatteriin tultaessa, väliajalla ja pois-
tuttaessa niin, että turvavälit toteutuvat kaikissa vaiheissa. Pyydämme huomi-
oimaan, että tämän vuoksi teatteritapahtuman kesto saattaa hieman vaihdella.

KASVOMASKIT
Aulahenkilökuntamme käyttää kasvosuojaimia asiakaspalvelutilanteissa. Suo-
sittelemme kasvosuojainten käyttöä myös asiakkaillemme ja tarjoamme tarvit-
taessa kertakäyttöisen maskin.

ESITYKSESSä
Teatterisalin ovet avataan noin 15 minuuttia ennen esityksen alkua, jolloin hen-
kilökuntamme ohjaa yleisön katsomoon. Riittävien etäisyyksien takaamiseksi 
katsomon paikkamäärää on rajattu niin, että yksittäisten henkilöiden välillä on 
suositusten mukaiset turvavälit.

ESITYKSEN JäLKEEN
Poistuthan esityksen jälkeen tiloista turvavälit huomioiden henkilökunnan ohjeis-
tusten mukaisesti.

Henkilökuntamme vastaa kaikkiin kysymyksiin turvallisuusjärjestelyistä syk-
syn esityskauden aikana. Tarvittaessa ota yhteyttä Teatteri Telakan tuottajaan: 
Maarja Kaasik, 041 317 7745, maarja.kaasik@teatteritelakka.fi

Kiitämme yhteistyöstäsi, tervetuloa teatteriin!



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. Ruuhkien 
välttämiseksi suosittelemme lippujen ostamista etukäteen syksyn esi-
tyksiin.

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. 

PERUSHINNAT 
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.

Lippujen hinnoissa voi olla esityskohtaisia poikkeuksia. Tarkista hinnat 
osoitteessa www.tiketti.fi/teatteritelakka

MAKSUVäLINEET
Maksuvälineinä omassa ovilipunmyynnissämme käyvät yleisimmät 
pankkikortit sekä käteinen. Lisäksi voit ostaa lippuja myös Tyky-, Virike- 
ja Smartum-seteleillä sekä KulttuuriPassilla. 

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.

K-18 -merkityissä esityksissä on anniskeluoikeudet, jolloin alkoholijuo-
mien vieminen teatteritilaan on sallittua.

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 maarja.kaasik@teatteritelakka.fi tai 041 317 7745. Lisätie-
toja tilasta ja sen kalustosta www.teatteritelakka.fi.
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Teatteri Telakka pilotoi syksyllä 2021 kansainvälisen Telakka Open Border -festi-
vaalin, joka järjestetään ensi kertaa lokakuussa 1.-3.10.2021. Telakka Open Bor-
der on vuorovuosin järjestettävä tapahtuma, joka esittelee pienten riippumattomien 
teatterien ja työryhmien esityksiä kaikkialta maailmasta. Festivaalilla on vaihtuva 
kohdemaa ja tänä vuonna se on Viro. 

Telakka Open Border pyrkii valitsemaan kulloisestakin kohdemaastaan kiinnosta-
vimmat ja ajankohtaisimmat independent-esitykset. Vieraileville taiteilijoille tapah-
tuma antaa mahdollisuuden löytää uusia katsojia ja yhteistyötahoja suomalaisen 
yleisön joukosta. Yleisölle se puolestaan tarjoaa intensiivisen katsauksen kohtee-
na olevan maan teatteritarjontaan sekä kulttuurikenttään. Esitysten lisäksi festivaa-
lin ohjelmassa on musiikkia ja kuvataidetta Virosta. 

Liput ja festivaalipassit ovat myynnissä Tiketissä, tarkemmat tapahtumatiedot löy-
tyvät osoitteesta www.teatteritelakka.fi

Tere tulemast!

Telakka Open Border: Estonia

pe 1.10. 
klo 18 FAUST Teatteri Telakka 
klo 20 SANcTUM TExTUM Kalevankankaan kappeli 
Festivaaliklubi: PUULUUP Kulttuuritalo Telakka

la 2.10. 
klo 17 FLUiDS Kauppakeskus Tullintori 
klo 20 EMiLiE SAGéE Teatteri Telakka 
Festivaaliklubi: MEiSTERJAAN Kulttuuritalo Telakka

su 3.10. 
klo 12 FLUiDS WORKSHOP Kauppakeskus Tullintori

Telakka Open Border pidättää oikeuden muutoksiin.

aikataulu
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Ekspressionistinen matka Murnaun, Goethen ja Mar-
lowen mukaan.

Faust on levoton tiedemies, joka etsii epätoivoisesti 
universumin perusolemusta, mutta turhautuu ihmis-
mielen rajallisuuteen. Hän on perehtynyt lukuisiin tie-
teenaloihin, muttei edelleenkään tiedä, mikä voisi oh-
jata ihmiskuntaa kohti parempaa olemassaolemisen 
tapaa. Taivaassa Jumala ja Paholainen lyövät vetoa 
Faustin sielusta. Mefistofeles tarjoaa Faustille juo-
man, nuoruuden eliksiirin, ja saa Faustin viettelemään 
ja pettämään viattoman Margaretin. Onko Margaret 
tuhon oma, vai voiko Faust pelastaa hänet?  Vai…

VAT teatterin Faust etsii taiteen perimmäistä totuutta 
mykkäfilmien estetiikasta.

pe 1.10. klo 18 teatteri telakka

ohjaaja 
Aare Toikka 

lavastaja ja 
säveltäjä 
Kaspar Jancis

videosuunnittelija 
Peeter Ritso

valosuunnittelija 
Sander Põllu

koreoGrafi 
Marge Ehrenbusch

näyttämöllä 
Katariina Ratasepp 
Margo Teder 
Ago Soots 
Tanel Saar 
Meelis Põdersoo 
Madis Muul

Faust
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Sanctum Textum (Pyhä ruumiiden kudos) on koreo-
grafinen, veistoksellinen installaatio ja liikkuva ääni-
maailma, joka koostuu neljän esiintyjän liikkeistä ja 
äänistä.

Sanctum Textum kuvastaa sekä taivaallista tilaa, että 
olemisen maallista materiaalisuutta. Esityksen liike 
muodostaa itseään jatkuvasti uudelleen määrittävän, 
optisen seikkailun, jossa rajoiltaan häilyvät ruumiit 
luovat yhdessä mystisiä hahmoja. Se on nykyruumiin 
pyhiinvaellus, joka täydellisyyttä tavoitellen koostaa 
neljä esiintyjää ihmispalapeliksi. Esitys tapahtuu tiu-
kasti rajatussa tilassa, jonka asettama haaste toimii 
myös perustana esityksen koreografis-veistokselli-
selle idealle. Struktuurin ja yhdessäolon tutkiminen 
kosketuksen kautta synnyttää elävän, hengittävän, 
pyhän kudoksen, joka koostuu täysin yhdessäoloon 
alistuneista ruumiista. 

pe 1.10. klo 20 kalevankankaan kappeli

luojat ja esiintyjät 
Age Linkmann 
Arolin Raudva 
Maarja Tõnisson 
Raho Aadla 
(Olmeulmad)

tuottaja 
Grete Nellis

lavastaja 
Sille Pihlak 

Pukusuunnittelija 
Kadi Adrikorn

äänisuunnitelija 
Raido Linkmann 

valosuunnitelija 
Priidu Adlas

äänenkäytön 
valmentaja 
Anne Türnpu

yhteistyökumPPanit 
Kärt Einasto 
Rasmus Puksmann 
Heinrich Sepp

Sanctum Textum
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Fluids tuo nesteet kehon ulkopuolelle. Se on spek-
taakkelimainen jäätanssi ja kehon rajallisuuden aree-
na. Esityksessä W A U H A U S tekee näyttämöstä 
siellä toimiville kehoille hallitsemattoman liukkaan. 
Esityksen vuoroin suvereenin ja vuoroin kömpelön 
liikekielen mahdollistaa J-Lube-liukuvoide. Väritön, 
hajuton ja mauton neste peittää lattian ja kehot kaut-
taaltaan. Fluids kutsuu yleisön empatian, intiimiyden 
ja epäonnistumisen äärelle.

Fluids on W A U H A U S-ryhmän ja virolaisen Sõl-
tumatu Tantsu Lava (STL):n ensimmäinen yhteistuo-
tanto. 

la 2.10. klo 17 kauppakeskus tullintori 
su 3.10. klo 12 fluids Workshop kauppakeskus tullintori

ohjaus ja 
koreoGrafia 
Anni Klein 
Jarkko Partanen

esitys 
Karoline Suhhov 
Keithy Kuuspu 
Karolin Poska 
Sigrid Savi 
Joonas Tagel

äänisuunnittelu 
Heidi Soidinsalo

lavastus ja 
valosuunnittelu 
Samuli Laine

tuottajat 
Julia Hovi 
(W A U H A U S) 
Evelyn Raudsepp 
(STL)

tuotanto 
Sõltumatu 
Tantsu Lava 
W A U H A U S

Fluids
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Ranskan Dijonissa 1800-luvulla avioliiton ulkopuolise-
na lapsena syntynyt Emilie Sagée oli intohimoinen ja 
arvostettu opettaja, jonka sisäinen kamppailu muutti 
hänen elämänsä täysin. Kuudentoista vuoden aikana 
Emilie työskenteli yhteensä 19 eri koulussa, jättäen 
jälkeensä hämmentyneitä oppilaita ja kollegoita. Mo-
net sanoivat nähneensä Emilien samanaikaisesti eri 
paikoissa. Toiset väittivät, että hänellä on aavemainen 
kaksoisolento. Viimeisimmät raportit mystisistä ilmi-
öistä ovat peräisin Latvian Valmierasta tyttöjen sisä-
oppilaitoksesta.

Sanaton esitys Emilie Sagée tarjoaa katsauksen pää-
henkilöön ja saa katsojan epäilemään sekä omaa to-
dellisuuttaan että käsitystään maailmasta. 

la 2.10. klo 20 teatteri telakka

ohjaajat 
Kersti Heinloo 
(Eesti Draamateater) 
Raho Aadla 

lavastaja 
Kristjan Suits 
(Tallinna Linnateater)

säveltäjä 
Raido Linkmann 

valosuunnittelu 
Kristjan Suits

suunnittelijan 
assistentti 
Maia Vahtramäe

näyttämöllä 
Eva Püssa 
Arolin Raudva

Emilie Sagée
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Siitä ihmiset tykkäävät

SEPAROINTI


