Programme
Friday 7.10.
ka
oosi: Madame Brigitte @ Theatre Telak
17:00 Kellerteater & Teatteri Metamorf
el
Chap
etery
Cem
s
anga
Kalevank
20:00 Olmeulmad: Sanctum Textum @
re House Telakka
Cultu
@
an
terja
Meis
:
Club
val
Festi
0
22:0
Saturday 8.10.
H A U S: Fluids @ Ahaa Theater
17:00 Sõltumatu Tantsu Lava & W A U
Theatre Telakka Ages 18 and up
@
il
Deta
20:00 Kanuti Gildi SAAL: Eden
re House Telakka
22:00 Festival Club: Puuluup @ Cultu
Sunday 9.10.
ter *
H A U S: Fluids workshop @ Ahaa Thea
12:00 Sõltumatu Tantsu Lava & W A U
ka
17:00 VAT Teater: Faust @ Theatre Telak
ber of
nce: festival@teatteritelakka.fi. Limited num
* Only with the festival pass. Sign up in adva
participants.

Tickets
Tickets can be purchased from Tiketti.
www.tiketti.fi/teatteritelakka
0600-1-1616 Call Center (Mon–Sat 9–21

, Sun 11-19 (1,78 € / min. + lnc))
Ticket sales online ends one hour befo
re the performance. After that tickets
can be bought
from the venue.
Cards entitling to discount tickets are

checked at the venue.
26,50 € Basic ticket
18,50 € Pensioner
13,50 € Student, unemployed, conscript
, civil service, theatre professional
65 € Festival pass
Festival pass grants entry to all of the
Telakka Open Border performances and
festival clubs
at Culture House Telakka. On top of that,
the pass grants access to Fluids workshop
at Ahaa
Theatre on Sun 9.10. at 12:00. Sign up
in advance: festival@teatteritelakka.fi.
Limited number
of participants.

Ohjelma

12 € Festival clubs (5 € with festival ticke
t)

Perjantai 7.10.
ka
oosi: Madame Brigitte @ Teatteri Telak
17:00 Kellerteater & Teatteri Metamorf
eli
kapp
aan
ausm
haut
an
anka
vank
Kale
20:00 Olmeulmad: Sanctum Textum @
uuritalo Telakka
22:00 Festivaaliklubi: Meisterjaan @ Kultt

Liput

Lauantai 8.10.
H A U S: Fluids @ Ahaa Teatteri
17:00 Sõltumatu Tantsu Lava & W A U
@ Teatteri Telakka K-18
20:00 Kanuti Gildi SAAL: Eden Detail
uuritalo Telakka
22:00 Festivaaliklubi: Puuluup @ Kultt
Sunnuntai 9.10.
eri *
H A U S: Fluids-työpaja @ Ahaa Teatt
12:00 Sõltumatu Tantsu Lava & W A U
ka
17:00 VAT Teater: Faust @ Teatteri Telak
moittautumisella sähköpostitse
* Vain festivaalipassin ostaneille ennakkoil
järjestyksessä.
inen määrä ja ne täytetään ilmoittautumis
festival@teatteritelakka.fi. Paikkoja on rajall

Liput esityksiin myy Tiketti.
www.tiketti.fi/teatteritelakka
Puhelinpalvelu 0600-1-1616 (1,78 €

/ min + pvm, avoinna: ma–la 9–21, su
11-19)
Lipunmyynti netissä päättyy tuntia enne
n esityksen alkua. Tämän jälkeen lippu
ja voi ostaa
vielä esityspaikoilta.
Alennuslippuihin oikeuttavat kortit tarki

stetaan ovella.
26,50 € Peruslippu
18,50 € Eläkeläiset
13,50 € Opiskelija, työtön, varus- tai siviil
ipalvelusmies,

65 € Festivaalipassi

teatterialan ammattilainen

Festivaalipassilla pääsy kaikkiin Telakka
Open Border -esityksiin sekä festivaali
klubeille Kulttuuritalo Telakalle. Lisäksi passilla pääs
ee Fluids-työpajaan su 9.10. klo 12 Ahaa
Teatterilla. Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse
festival@teatteritelakka.fi. Paikkoja on
rajallinen määrä
ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyks
essä.
12 € Festivaaliklubit (5 € festivaalilipul

la)
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KELLERTEATER & TEATTERI METAMORFOOSI

© Siim Vahur

Madame Brigitte
Actor
Sandra Lange (EST)
Director
Soile Mäkelä (FIN)
Assistant director
Minka Laukniemi (FIN)
Dramaturgy
Mäkelä, Lange, Laukniemi
Music
Siim Aimla (EST)
Masks, costumes and
scenography
Sandra Lange
Light design
Rene Topolev (EST)
Photograph
Siim Vahur (EST)

7.10.2022 at 17:00 @ Theatre Telakka (Tullikamarin aukio 3)

Lavalla
Sandra Lange (EST)
Ohjaaja
Soile Mäkelä
Apulaisohjaaja
Minka Laukniemi / Turun
taideakatemia
Dramaturgia
Mäkelä, Lange, Laukniemi
Musiikki
Siim Aimla (EST)
Naamiot, puvustus ja
lavastus
Sandra Lange
Valosuunittelu
Rene Topolev (EST)
Valokuvat
Siim Vahur (EST)
Tuotanto
Kellerteater (EST) ja
Teatteri Metamorfoosi

7.10.20221 klo 17:00 @ Teatteri Telakka (Tullikamarin aukio 3)

Duration 1 hour.
A Non-verbal mask theatre comedy about yearning for love.
Madame Brigitte might not be in her first youth anymore but her heart
surely is. Afraid of her own naive illusions about love, she prefers to follow the love-life of her neighbours and amuses herself with the lonely
heart advertisements. The second chair at her table remains empty.
Denying the spikes in her heart, she continues…
If we were given a second chance, would we change? Would we become wild and brave and go after what we really yearn for?
Let Madame Brigitte inspire you!
Sanda Lange is Estonian actor and mask maker. Her special skills include mimetic expression and mask and object theatre.
Soile Mäkelä is Finnish theatre artist and pedagog, who has been focusing on theatre masks since 1996.

Kesto 1 tunti.
Sanaton naamioteatterikomedia vimmaisesta kaipuusta toisen ihmisen
luo.
Madame Brigitte on eloisa seniori, jonka yksinäisyys on vaivihkaa päässyt kroonistumaan. Naapurista kantautuvat äänet ja sanomalehden
seuranhakupalsta tuovat hänen arkeensa kaivattua kihelmöintiä, mutta
toisinaan pintaan nousee myös kipeitä kysymyksiä riittämättömyydestä ja uskalluksesta.
Kello tikittää Madame Brigittelle. Kumpi voittaa, ennakkoluulot vai
unelmat?
Sandra Lange on virolainen näyttelijä ja naamionvalmistaja. Hänen erityistaitoihinsa kuuluu miiminen ilmaisu, naamio- ja objektiteatteri.
Soile Mäkelä on suomalainen teatteritaiteilija- ja pedagogi, joka on
vuodesta 1996 keskittynyt ennen kaikkea teatterinaamioihin.
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OLMEULMAD

© AlissaŠnaider

Sanctum Textum
Authors, performers
Age Linkmann
Arolin Raudva /
Valeria Januškevitš
Maarja Tõnisson
Raho Aadla (Olmeulmad)
Production
Grete Nellis
Stage Design
Sille Pihlak
Costume Design
Kadi Adrikorn
Sound Design
Raido Linkmann
Light Design
Priidu Adlas
Vocal Training
Anne Türnpu
Collaborators
Kärt Einasto
Rasmus Puksmann
Heinrich Sepp

7.10.2022 at 20:00 @ Kalevankangas Cemetery chapel
(Hautausmaankatu 5)

Luojat ja esiintyjät
Age Linkmann
Arolin Raudva /
Valeria Januškevitš
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

7.10.2022 klo 20:00 @ Kalevankankaan kappeli
(Hautausmaankatu 5)

Duration 60 min
Sanctum Textum is a choreographic installation, a nomadic soundscape,
pivoting around a sculptural abstraction comprised of the movement
and vocals of four performers.
Sanctum textum (sacred body web) represents both a heavenly state
and the earthly material of being. The movement forms an optic adventure, ever redefining itself; creating mysterious figures, with no definites between one body and another. It is a pilgrimage of the contemporary body, combining four performers into a human-puzzle, reaching
for perfection. The entire performance takes place on a strictly limited
space, creating a challenge that in turn is a pillar of the principal choreographic-sculptural idea. By researching structure and togetherness
through touch, a living and breathing sacred matrix is born, from bodies
totally submitted to togetherness.
Olmeulmad is a contemporary performing arts collective based in Tallinn, Estonia. Creating worlds full of playfulness, humor, everyday magic, flows of passion and colours of surprises. We meet in the aftermath
of our sensory sensitivities, right there in the surreal everyday.

Kesto 60 min
Sanctum Textum (pyhä ruumiiden kudos) kuvastaa sekä taivaallista tilaa
että olemisen maallista materiaalia. Liike muodostaa optisen seikkailun,
joka määrittää itseään aina uudelleen; luoden mystisiä hahmoja, ilman
selkeitä rajoja ruumiiden välissä. Esitys on nykyruumiin pyhiinvaellus,
joka yhdistää neljä esiintyjää ihmispalapeliksi täydellisyyttä tavoitellen.
Esitys tapahtuu tarkkaan rajatussa tilassa, joka luo koreografis-veistoksellisen idean perustana olevan haasteen. Rakenteen ja yhdessäolon
tutkiminen kosketuksen kautta synnyttää elävän ja hengittävän, pyhän
matriisin täysin yhdessäoloon alistuneista ruumiista/kehoista.
Olmeulmad on esittävän nykytaiteen kollektiivi Tallinnasta, Virosta.
Kollektiivin tavoitteena on luoda maailmoja jotka ovat täynnä leikkisyyttä, huumoria, arjen magiaa, intohimon virtoja ja yllätysten värejä.
Kohtaamme aistillisten herkkyyksien jälkimainingeissa, surrealistisessa/ epätodellisessa arkipäivässä.
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SÕLTUMATU TANTSU LAVA & W A U H A U S

© Samuli Laine

Fluids
Authors-directors
Anni Klein
Jarkko Partanen
Performers
Karoline Suhhov
Keithy Kuuspu
Karolin Poska
Sigrid Savi
Joonas Tagel
Sound designer
Heidi Soidinsalo
Scenographer and
light designer
Samuli Laine
Production
Sõltumatu Tantsu Lava
WAUHAUS
Producers
Evelyn Raudsepp (STL)
Julia Hovi (W A U H A U S)

8.10.2022 at 17:00 @ Ahaa Theater (Hatanpään valtatie 6)

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
WAUHAUS

8.10.2022 klo 17:00 @ Ahaa Teatteri (Hatanpään valtatie 6)

Duration 50 min
Fluids workshop 9.10.2022 at 12:00 @ Ahaa Theater
Only with the festival pass. Sign up in advance:
festival@teatteritelakka.fi. Limited number of participants.
A performance that brings fluids to the outside of our body. A spectacle “on ice” and an arena for our limited bodies.
In Fluids W A U H A U S creates an impossibly slippery stage for the
bodies of the performers. The performance is enabled by J-Lube, a
lubricant that creates a movement language continuosly fluxuating
between clumsiness and gracefulness. Fluids invites the audience to
encounter empathy, intimacy, and failure.
Fluids is a first time collaboration between the Finnish arts collective
W A U H A U S, and Estonian dance production house Sõltumatu Tantsu Lava (STL).

Kesto 50 min
Fluids-työpaja 9.10.2022 klo 12 @ Ahaa Teatteri
Vain festivaalipassin ostaneille ennakkoilmoittautumisella sähköpostitse festival@teatteritelakka.fi. Paikkoja on rajallinen määrä ja
ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Fluids tuo nesteet kehon ulkopuolelle. Se on spektaakkelimainen jäätanssi
ja kehon rajallisuuden areena. 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 kauttaaltaan.
Fluids kutsuu yleisön empatian, intiimiyden ja epäonnistumisen äärelle.
Fluids on W A U H A U S-ryhmän ja virolaisen Sõltumatu Tantsu Lavan
(STL) ensimmäinen yhteistuotanto.
W A U H A U S on helsinkiläinen taidekollektiivi. Sen työtä määrittävät
usein materiaalisuus, empatia ja voimakkaat audiovisuaaliset konseptit.
Sõltumatu Tantsu Lava (STL) on luoviin aloihin keskittyneellä Telliskiven
alueella toimiva teatterin ja nykytanssin näyttämö. STL tuottaa esityksiä,
jotka käsittelevät liikettä ja kehoa käyttäen nykyaikaisille esitystaiteille
luontaisia ilmaisukeinoja.
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Festival map

10

Festivaalikartta
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KANUTI GILDI SAAL

© Eliann Tulve

Eden Detail
Choreography, directors
Jette Loona Hermanis
Johhan Rosenberg
Performers
Johhan Rosenberg
Jette Loona Hermanis
Eden Olev
Andoni Zamora Txakartegi
/ Anne Türnpu
Light design,
technical solutions
Mikk-Mait Kivi
Henry Kasch
Sasha Mirson
Sound
Matiss Rucko
Johhan Rosenberg
Jette Loona Hermanis
Decorations, set design
Matiss Rucko
Make-up artist
Martina Gofman

8.10.2022 at 20:00 @ Theatre Telakka (Tullikamarin aukio 3)

Koreografia, ohjaajat
Jette Loona Hermanis
Johhan Rosenberg
Esiintyjät
Johhan Rosenberg
Jette Loona Hermanis,
Eden Olev
Andoni Zamora Txakartegi
/ Anne Türnpu
Valosuunnittelu,
tekniset ratkaisut
Mikk-Mait Kivi
Henry Kasch
Sasha Mirson
Ääni
Matiss Rucko
Johhan Rosenberg
Jette Loona Hermanis
Lavastus
Matiss Rucko
Maskeeraus
Martina Gofman

8.10.2022 klo 20:00 @ Teatteri Telakka (Tullikamarin aukio 3)

Duration 100 minutes.
Ages 18 and up. The performance includes strobo lights, loud music
and rough imagery.
Eden Detail is a performative fable – melting the aged with the catastrophic following. Intertwining the indigenous identity and mythological worldview towards the global colonial discourses. Archeology of
the subconsciousness, decayed dances, muted words with stubborn
fixations, corporeal conversions and intimate infatuation with nature.
Jette Loona Hermanis is a performance artist, choreographer and a
performer, having graduated SNDO (School for New Dance Development) choreography bachelor. She is pulsing Baltic blood, Estonian and
Latvian. Her background runs in theatre, dance and music, which fatally led her to performance art, where stage crafting melts it all.
Johhan Rosenberg is an Estonian performer and choreographer, having graduated SNDO (School for New Dance Development) with a
background in music and dance studies. Attracted to places that are
hidden and urgent, he works with tracing and editing different realities,
where they can melt into canons.

Kesto 100 minuuttia.
K-18. Esitys sisältää strobovaloja, kovaa musiikkia ja rankkoja
kohtauksia.
Eden Detail on performatiivinen satu, jossa ikääntyneet sulautuvat katastrofaalisiin seuraajiin. Alkuperäiskansojen identiteetti ja mytologinen maailmankatsomus nivoutuu kohti maailmanlaajuista koloniaalista
ajatustenvaihtoa. Alitajunnan arkeologia, rappeutuneet tanssit, mykistetyt sanat jääräpäisillä pakkomielteillä, ruumiillisia muuntautumisia ja
intiimejä ihastumisia luontoon.
Jette Loona Hermanis on SNDO:sta (School for New Dance Development) valmistunut performanssitaiteilija, koreografi ja esiintyjä. Hänellä on taustaa teatterissa, tanssissa ja musiikissa, ja niiden kautta hän
päätyi kohtalokkaasti performanssitaiteeseen, jonka lavastus yhdistää
nämä samaan keitokseen.
Johhan Rosenberg on SNDO:sta (School for New Dance Development) valmistunut virolainen esiintyjä ja koreografi, jolla on taustaa
musiikki- ja tanssiopinnoissa. Hän on kiintynyt kätkettyihin ja tärkeisiin
paikkoihin, ja työssään hän jäljittää ja muokkaa erilaisia todellisuuksia,
yhdistellen niitä kaanoneiksi.
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VAT TEATER

Faust
Author, director
Aare Toikka
Designer, composer
Kaspar Jancis
Lighting designer
Sander Põllu
Video designer
Peeter Ritso
Choreographer
Marge Ehrenbusch
Cast
Katariina Ratasepp
Margo Teder
Ago Soots
Tanel Saar
Meelis Põdersoo
Madis Muul (accordion)

9.10.2022 at 17:00 @ Theatre Telakka (Tullikamarin aukio 3)
Duration 80 min
An Expressionist journey based on Murnau, Goethe and Marlow
Faust is a restless scholar who is desperately looking for the essence of
the universe, but is frustrated by the limitations of the human mind. He
has studied many sciences but he realises that he still knows nothing
that could show the human kind a way towards a better existence. In
heaven, God and Devil make a bet for Faust’s soul. Mefistofeles offers
Faust a drink – the elixir of youth, and brings Faust to seducing and
betraying the innocent Margaret. Will Margaret perish, can Faust save
her? Or…
VAT Theatre’s Faust is searching for the truth of art in the aesthetic of
silent films.
Estonian Theatre Union award for 2012. Best sound design of a drama
production or original score.
Estonian theatrecriticians choosed Toikka’s ”Faust” as best performance of the season 2012/2013.

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

9.10.2022 klo 17:00 @ Teatteri Telakka (Tullikamarin aukio 3)
Kesto 80 min
Ekspressionistinen matka Murnaun, Goethen ja Marlowen mukaan
Faust on levoton tiedemies, joka etsii epätoivoisesti universumin perusolemusta, mutta turhautuu ihmismielen rajallisuuteen. Hän on perehtynyt lukuisiin tieteenaloihin, muttei edelleenkään tiedä, mikä voisi
ohjata ihmiskuntaa kohti parempaa olemassaolemisen tapaa. Taivaassa
Jumala ja Paholainen lyövät vetoa Faustin sielusta. Mefistofeles tarjoaa
Faustille juoman, 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.
Eesti Teatre Agentuurin palkinto vuodelle 2012 parhaasta äänisuunnittelusta tai alkuperäisestä sävellyksestä.

© Rait Avestik

Viron teatterikriitikot valitsivat Toikan Faustin kauden 2012/2013 parhaaksi esitykseksi.
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FESTIVAL CLUB

Meisterjaan
7.10.2022 at 22:00 @ Culture House Telakka (Tullikamarin aukio 3)
Tickets 12 € (5 € with festival ticket) - www.tiketti.fi/teatteritelakka
Meisterjaan, the ultimate cyber-Ugrian trickster, moves smoothly between his old and new
tracks and full-on impro mode. Tambourine, vocals , guitar, looper and live electronics are all
set to unleash throbbing ethno-techno, gory gabber, or outsider-country to leave you both
hypnotized and bamboozled.
7.10.2022 klo 22:00 @ Kulttuuritalo Telakka (Tullikamarin aukio 3)
Liput 12 € (5 € festivaalilipulla) - www.tiketti.fi/teatteritelakka

© Ekvilibrist

Yber-ugrilainen musiikkivelho Meisterjaan liikkuu vaivattomasti vanhan ja uuden materiaalinsa sekä improvisaation välillä. Munniharppu, laulu, kitara, tamburiini, loopperi ja live-elektroniikka muodostavat yhdessä tyylillisesti etno-teknon, gabberria ja outsider-countryn välimaastoista ammentavan hypnoottisen ja taatusti yllättävän kokemuksen.
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FESTIVAL CLUB

Puuluup
8.10.2022 at 22:00 @ Culture House Telakka (Tullikamarin aukio 3)
Tickets 12 € (5 € with festival ticket) - www.tiketti.fi/teatteritelakka
A pinch of surrealism, modern folklore and talharpa revival. The old and the new stick together
like water and sleet in duo Puuluup’s oeuvre. The instruments – talharpas – represent tradition and folklore and the characteristically susurrus sounds are sent through effect blocks and
a looper. The lyrics and melodies are a mixture of musical memories and improvisation, and
the inspiration is drawn from Finnish jouhikko repertoire, Sahel blues, chastushkas and other
elements from the musical traditions from around the world. All kinds of random sources of
inspiration are similarly important – unexpected excerpts from Polish TV series, old Estonian
punk and sweetbread from Vormsi Island.
Puuluup was chosen as “The Band of the Year” and their second album Viimane suusataja
(2021) as “The Folk Album of the Year” at the Estonian Music Awards 2022.
Ramo Teder – talharpa, vocals, looping
Marko Veisson – talharpa, vocals, looping
8.10.2022 klo 22:00 @ Kulttuuritalo Telakka (Tullikamarin aukio 3)
Tickets 12 € (5 € festivaalilipulla) - www.tiketti.fi/teatteritelakka
Virolainen jouhikkoduo Puuluup ohjaa hevosen häntäkarvakielten värähtelyt tehosteiden ja
luupperien läpi. Ikivanhan instrumentin pehmeät huokaukset yhdistyvät elektronisesti vahvistettuihin kaikuihin, kopautuksiin, narinoihin ja rätinöihin säilyttäen silti luonnollisen äänensävyn. Estonian Music Awards -gaalassa tammikuussa Puuluup valittiin vuoden yhteyeeksi ja
duon toinen levy Viimane suusataja (2021) Vuoden folklevyksi.
Puuluup lähestyy jouhikon soittotekniikkaa ja repertuaaria leikkisästi lainaamalla ja sekoittamalla motiiveja eri musiikkiperinteistä. Puuluup laulaa tuuliturbiineista, puolalaisten TV-sarjojen sankareista, Vormsi-saaren rasvakakuista ja siitä epämiellyttävästä tunteesta, että naapurin koira saattaa puraista roskia viedessäsi. Ja tietenkin hiihdosta.

© Taavi Arus

Ramo Teder – jouhikko, laulu, luuppaus
Marko Veisson – jouhikko, laulu, luuppaus
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