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Petteri Aartolahti
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044 706 4865 (esityspäivinä tuntia ennen esitystä,
muulloin Tiketin puhelinpalvelu 0600-1-1616 ma–la 9–21, su 11-19
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HENKILÖKUNTA

T

Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO Petteri Aartolahti TOIMITUS Maarja Kaasik
ETUKANNEN KUVA Petteri Aartolahti PAINOS 1 000 kpl

Yleisötyö- ja koulutustoimintaamme ovat muun muassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vuorovaikutus- sekä esiintymistaitojen koulutukset, vertaistukihenkilöiden sekä kokemusasiantuntijoiden toiminnalliset koulutukset ja työhyvinvointiin liittyvät täsmäkoulutukset.
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YHTEISVOIMIN KOHTI SYKSYÄ
Maailma jossa elämme on kohdannut viime vuosina monta synkkää yllätystä. Ensin jouduimme laittamaan perusteellisesti uusiksi tapamme tehdä
töitä, sosialisoida, oppia ja toimia. Herätys parin vuoden koronahorroksesta
on ollut karu, kun naapurissamme soditaan. Meitä kaikkia koskettavien ongelmien ratkominen yhdessä on ollut näiden kriisien tärkein opetus. Joukossa on voimaa, kuten sanotaan.
Teatterikaan ei voi tietenkään toimia pitämättä katsetta tulevaisuudessa.
Oma pieni festivaalimme yrittää käynnistyä jo kolmatta kertaa, ja mitä lähemmäs syksyä kuljemme, sitä jännittävämmäksi odotus käy! Telakka Open
Border on huolella suunniteltu ja odotettu tapahtuma, ja toivon mukaan
myös vaikuttava lisäys näyttämötaiteen kentälle. Haluamme tarjota katsojillemme kattavan läpileikkauksen valitsemamme maan teatteriin sekä intensiivisen kurkistuksen heidän kulttuuriinsa, rikkoaksemme rajoja kansojen
välillä, samalla laajentaen kulttuurillisia näkemyksiämme.
Toivotamme myös lämpimästi tervetulleeksi lavallemme esityksen eriarvoisuudesta ja oikeudesta, Aino kostaa. Aino kulkee läpi historian erilaisia muodonmuutoksia kokien ja etsii turvavyöhykettä, jossa jokainen voisi kohdata
toisensa tasavertaisena, pelkäämättä.
Sanotaan, että kulttuuri on kuin ilma jota hengitämme. Emme huomaa kaipaavamme sitä ennen kuin se on poissa. Niinpä kutsummekin teistä jokaisen haukkaamaan aimohenkäyksen raitista ilmaa kanssamme!
Maarja Kaasik
Teatteri Telakan hallituksen puheenjohtaja

KAIKKI
ESITYKSET
ALKAVAT TIKETISTÄ
tiketti.fi/teatterit
Hanki ennakkoliput:
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AINO KOSTAA
KÄSIKIRJOITUS JA OHJAUS
Tanjalotta Räikkä
NÄYTTÄMÖLLÄ
Pekko Käppi
Antti Mankonen
Emmi Ranta-Ojala (Näty 4)
Kaisa Sarkkinen
MUSIIKKI JA
ÄÄNISUUNNITTELU
Pekko Käppi
LAVASTUS
Perttu Sinervo
VALOSUUNNITTELU
Nadja Räikkä
PUVUSTUS
Ella Kauppinen

*

”Ennen kuin lähdet kostoretkelle, kaiva valmiiksi kaksi
hautaa.”
- Kungfutse

Tämä teos on musiikilla kyllästetty eräänlainen ”viimeinen ateria”, joka kurkistaa niihin valtavaa kostonhimoa
ruokkiviin syihin, jotka joko johtavat sivilisaatiomme tuhoon, antaen mahdollisuuden aloittaa kaiken alusta, tai
sitten jättävät kaiken ennalleen. Koston halusta syntyy
elinvoimaa, mutta parhaimpienkaan kapinoitsijoiden verestä syntyneet uudet olennot eivät ikävä kyllä välttämättä ole entisiä parempia.
Aino on yleisnimitys olennolle, joka etsii elintilaa tässä
maailmankaikkeudessa. Tilaa, jossa jokainen voisi kohdata toisensa tasavertaisena, pelkäämättä. Aino kulkee
läpi historian erilaisia muodonmuutoksia kokien, etsien
turvavyöhykettä. Mutta historiallista vääryyttä oikaistessaan Aino valitsee kerta toisensa jälkeen keinokseen
koston.
ESITYKSET TEATTERI TELAKALLA

Kuva: Petteri Aartolahti
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13.9.
15.9.
17.9.
21.9.
22.9.
28.9.
2.10.
8.11.

klo 19 ensi-ilta
klo 19
klo 15
klo 19
klo 19
klo 19
klo 14
klo 19
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10.11.
13.11.
16.11.
19.11.
22.11.
24.11.
30.11.

klo 19
klo 14
klo 19
klo 17
klo 19
klo 19
klo 19
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AINO KOSTAA
Maailmankaikkeus on täynnä toinen toistaan muistuttavia tarinoita, joissa ulkopuolista
uhkaa on paettu vedenalaiseen maailmaan. Veden alla odottaa toinen mahdollisuus.
Se voi toki olla loppu, mutta se voi myös olla jonkinlainen muodonmuutos, uusi mahdollisuus.
Tarinoissa uhkaa kokevat neidot muuttuvat lähteiksi, nymfit luonnonilmiöiksi, jotkut
merenneidoiksi, meren vaahdoksi ja milloin miksikin. Kalevalan Aino ilmestyi lohena
pilkkaamaan Väinämöistä, mutta kreikkalaisten ja roomalaisten vastaavissa tarinoissa
sekä Artemis että Diana käyttivät muodonmuuttamisen voimaa paljon verisempien
kostojen välineenä.
Viha sammuttaa myönteiset tunteet ja se sitoo paljon tarkkaavaisuutta. Pelko on kaikille olennoille yhteinen tunne, joka useimmiten liittyy ulkoisen vaaran havaitsemiseen.

Kuva: Petteri Aartolahti

Sanotaan, että ihmiskunta on kautta historiansa kiinnittänyt aivan liikaa huomiota aikaisen linnun onnekkuuteen ja liian vähän madon epäonnisuuteen. Oikeudenmukaisuutta määritellään luonnon tai lain mukaan. Mutta koska luonnolliset asiat voivat
muuttua, aivan samoin voisi muuttua luonnollinen oikeudenmukaisuuskin? Ajan myötä. Ehkä.
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TELAKKA OPEN BORDER: ESTONIA
INQUIRIES
Festival producer
Maarja Kaasik
maarja.kaasik@
teatteritelakka.fi

Year 2022 brings a new international event to the culture field of Finland. Theater Telakka is piloting Telakka
Open Border festival that will take place from 7th to
10th of October 2022. Telakka Open Border is a biennial happening that will be showcasing performances of
small independent theaters and work groups all around
the world. It will have a different target country every
time, this year it will be Estonia.
Telakka Open Border will focus on one country at a time
and chooses best pieces of topical independent performance art to present. The festival offers the artists
a chance to find new audiences and for the audience
to get a comprehensive overview of a certain country’s
theater scene and intense insight on international contemporary culture. In addition to performing arts, Telakka Open Border will include music, art and literature
from Estonia.
Tere tulemast!

Kuva: Petteri Aartolahti

TIEDUSTELUT
Festivaalin tuottaja
Maarja Kaasik
maarja.kaasik@
teatteritelakka.fi

Teatteri Telakka pilotoi syksyllä 2022 kansainvälisen
Telakka Open Border -festivaalin, joka järjestetään ensi
kertaa lokakuussa 7.-10.10.2022. Telakka Open Border
on vuorovuosin järjestettävä tapahtuma, joka esittelee
pienten riippumattomien teattereiden ja työryhmien
esityksiä kaikkialta maailmasta. Festivaalilla on vaihtuva
kohdemaa ja tänä vuonna se on Viro.
Telakka Open Border pyrkii valitsemaan kulloisestakin
kohdemaastaan kiinnostavimmat ja ajankohtaisimmat
independent-esitykset. Vieraileville taiteilijoille tapahtuma antaa mahdollisuuden löytää uusia katsojia ja yhteistyötahoja suomalaisen yleisön joukosta. Yleisölle se
puolestaan tarjoaa intensiivisen katsauksen kohteena
olevan maan teatteritarjontaan sekä kulttuurikenttään.
Esitysten lisäksi festivaalin ohjelmassa on musiikkia ja
kuvataidetta Virosta.
Tere tulemast!
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SATUJEN DISKO - GOOTTI VAPAAVUORI GOES FULL HD
TYÖRYHMÄ
Nuutti Vapaavuori
Antti Haikkala
Tanjalotta Räikkä
Perttu Sinervo
MUSIIKIN SÄVELLYS
Gootti Vapaavuori
MUSIIKIN SANOITUS
Antti Haikkala
Gootti Vapaavuori
Kesto n. 1 tunti
Satujen disko - Gootti
Vapaavuori Goes Full HD
on tilattavissa
vierailulle osoitteesta
maarja.kaasik
@teatteritelakka.fi

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

*

“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 loppuhuipennus, kynnys toisaalle. Tapahtuma, jonka jälkeen mikään ei ole niin
kuin ennen.“

Lähdetään Satujen Diskoon. Lennetään Sinne Datsunilla.

*

”Antti Haikkalan ja kumppaneiden klubiestetiikka piirsi terävän kuvan keski-iän iloista ja alakulosta. Sille mikä on
väistämätöntä, voi vain nauraa. Elämästä selviää vaikka
naama rypistyy ja iho ohenee. Pitää vain nousta ja jorata.
Älä huolehdi, vielä on aikaa tilata yhdet ennen valomerkkiä!”
– Kielipuolen päiväkirja

*

**** ”Esitys on hyvän mielen keidas, joka nostaa kuolevaisen olennaisen äärelle ja patistaa nauttimaan, vain
olemaan. Asiat sanotaan niin kuin ne ovat, mutta lähes
kaikessa on läsnä pehmeän lämmin hyväksyntä.”
– Hanna Telakoski, Kulttuuritoimitus

ESITYKSET TEATTERI TELAKALLA

Kuva: Petteri Aartolahti

to 27.10. klo 19
pe 28.10. klo 19
la 29.10. klo 19
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Esityskalenteri syksy 2022
ELOKUU
ke 3.8.

SYYSKUU
ti 13.9.
to 15.9.
la 17.9.
ke 21.9.
to 22.9.
ke 28.9.

LOKAKUU
su 2.10.
pe 7.10.
la 8.10.
su 9.10.
to 27.10.
pe 28.10.
la 29.10.

21:00 Satujen disko - Gootti Vapaavuori Goes Full HD Teatterikesä, TelttaLab

19:00
19:00
15:00
19:00
19:00
19:00

14:00 Aino kostaa
Telakka Open Border
Telakka Open Border
Telakka Open Border
19:00 Satujen disko - Gootti Vapaavuori Goes Full HD
19:00 Satujen disko - Gootti Vapaavuori Goes Full HD
19:00 Satujen disko - Gootti Vapaavuori Goes Full HD

MARRASKUU
pe 4.11.
la 5.11.
ti 8.11.
to 10.11.
su 13.11.
ke 16.11.
la 19.11.
ti 22.11.
to 24.11.
ke 30.11.

Aino kostaa
Aino kostaa
Aino kostaa
Aino kostaa
Aino kostaa
Aino kostaa

19:00
17:00
19:00
19:00
14:00
19:00
17:00
19:00
19:00
19:00

Vierailu: The Gynecologist
Vierailu: The Gynecologist
Aino kostaa
Aino kostaa
Aino kostaa
Aino kostaa
Aino kostaa
Aino kostaa
Aino kostaa
Aino kostaa

Ensi-ilta, Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka

Teatteri Telakka

Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka

Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Teatteri Telakka
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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THE GYNECOLOGIST
KONSEPTI & ESIINTYJÄ
Emma Castrén
OHJAAJA
Jenni Kallo
VALOSUUNNITTELIJA
Vilma Vantola
ÄÄNISUUNNITTELIJA
Iida Hägglund
LAVASTUSSUUNNITTELIJA
Gemma Tweedie
PUKUSUUNNITTELIJA
Mirva Mietala
LAVASTUSASSISTENTTI
Oscar Dempsey
LÄÄKETIETEELLINEN
ASIANTUNTIJA
Laura Elo
ÄÄNISUUNNITTELIJA
Iida Hägglund
TUOTANTO
Tehdas Teatteri &
Kallo Collective

Kuva: Jussi Virkkumaa

Esitystä tukevat:
Niilo Helanderin Säätiö,
Alfred Kordelinin Säätiö,
Samuel Huberin
Taidesäätiö &
Helsingin kaupunki
Esityksen kesto: n. 1 h
Ikäsuositus: 12 +
Kieli: sanaton /
non-verbal

Mitä jos voisit kurkistaa itsesi sisään? The Gynecologist
on miiminen tutkimusmatka kehon sisäiseen maailmaan.
Gynekologi, Dr. Freon, sukeltaa potilaansa kohtuun etsiessään ratkaisua tämän tuskastuttaviin vaivoihin.
Fyysisen komedian huippuosaajien kantaesitys operoi
kahdessa tilassa ja mittakaavassa tarkastellen ekokatastrofia hysteroskoopilla (kohduntähystin). Ilmastonmuutos on kuin endometrioosi*: kroonistunut tulehdus
kohdussa, jossa elämä alkaa. Tauti, joka romahduttaa
planeetan immuunijärjestelmän ja johtaa lajien sukupuuttoon.
Esityksessä audiovisuaalinen suunnittelu yhdistyy tarkkaan miimiseen näyttelijäntyöhön, perinteinen fyysisen
ilmaisun traditio moderniin tarinankerrontaan ja tiede
taiteeseen.
The Gynecologist lähestyy vakavia asioita komediallisesti, intiimin näyttämön rajoilla leikkien: munanjohtimen ekosysteemi aavikoituu, munasarjassa riehuu
hiekkamyrsky, öljyvuoto aiheuttaa kuukautishäiriöitä,
keholle tärkeät bakteerit tukehtuvat mikromuoveihin…
Sanaton, aivoja ja alavatsaa hykerryttävä esitys on Tehdas Teatterin ja Kallo Collectiven yhteistuotanto. Teoksen lääketieteellisenä konsulttina on toiminut gynekologian asiantuntija.
*Endometrioosia sairastaa 10-15% hedelmällisessä
iässä olevista ihmisistä, joilla on kohtu. Eli Suomessa
jopa 200 000 henkilöä.
ESITYKSET TEATTERI TELAKALLA
pe 4.11. klo 19
la 5.11. klo 17
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Teatteri Telakka ry:n hallitus

Antti Haikkala

Maarja Kaasik

Petri Mäkipää

Terhi Loimuneva
Nadja Räikkä

Teatteri Telakan taiteellinen johtoryhmä

Tanjalotta Räikkä

Anna Kankila

Tommi Silvennoinen

Kaisa Sarkkinen

Perttu Sinervo

Jaani Leinonen
Antti Haikkala

Teatteri Telakan henkilökunta

Jaakko Niskasaari
Jaani Leinonen
Perttu Sinervo

Sarianne Tursas

Petteri Aartolahti

Maarja Kaasik
Antti Haikkala

TAMPERE

106,8 MHZ

SEPAROINTI

24
RADIOHELSINKI.FI

Siitä ihmiset tykkäävät
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LIPUNMYYNTI

MAKSUVÄLINEET

Liput Teatteri Telakan esityksiin myy Tiketti.
www.tiketti/teatteritelakka
Puhelinpalvelu 0600-1-1616
(1,78 € / min + pvm, avoinna: ma–la 9–21, su 11-19)

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

Lipunmyynti netissä loppuu tuntia ennen esityksen alkua.

LAHJAKORTIT
Lahjakortteja Teatteri Telakalle voit ostaa Tiketin toimipisteistä tai
osoitteesta www.tiketti.fi/teatteritelakka. Lahjakortti käy maksuvälineenä Teatteri Telakan esityksiin, jotka ovat Tiketissä myynnissä. Kortti
on voimassa vuoden ostohetkestä ja sitä voi käyttää myös osissa.

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 esityksiin.
Loppuunvarattuihin näytöksiin voi tiedustella viime hetken peruutuspaikkoja ovilipunmyynnistä tai numerosta 044 706 4865 ovilipunmyynnin 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 siviilipalvelushenkilöt,
teatterialan ammattilaiset
22,00 € Ryhmälippu (yli 10 hengen ryhmille)
12,00 € Opiskelijaryhmälippu (yli 10 hengen ryhmille)
Ilmoitetut hinnat sisältävät Tiketin palvelumaksut, mutta eivät mahdollisia toimituskuluja.
Lippujen hinnoissa voi olla esityskohtaisia poikkeuksia. Tarkista hinnat
osoitteessa www.tiketti.fi/teatteritelakka

26

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 alkoholijuomien vieminen teatteritilaan on sallittua.
ESTEETTÖMYYS
Teatteritila sijaitsee Kulttuuritalo Telakan kolmannessa kerroksessa, johon ei ole esteetöntä pääsyä. Esteettömyyttä koskevissa kysymyksissä
pyydämme olemaan yhteydessä teatterin lipunmyynnin vastaavaan
petteri.aartolahti@teatteritelakka.fi. Henkilökuntamme auttaa tarvittaessa.
TILAVUOKRAT
Vuokraamme teatteritilaamme erilaisiin tilaisuuksiin. Tilavarauksissa
ota yhteyttä maarja.kaasik@teatteritelakka.fi tai 041 317 7745. Lisätietoja tilasta ja sen kalustosta www.teatteritelakka.fi.
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www.teatteritelakka.fi
Tullikamarin aukio 3, 33100 Tampere

