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Teatteri Hevosenkengän kevään 2019 ensi-ilta nähdään kotinäyttämöllä, Espoon 

Mankkaalla, torstaina 7. helmikuuta. Mauri Kunnaksen suosittuihin lastenkirjoihin 

pohjautuvan Herra Hakkarainen seikkailee -esityksen on käsikirjoittanut ja 

ohjannut Porin teatteria johtava Patrik Drake. Drake on aikaisemminkin ohjannut 

Teatteri Hevosenkenkään useampia menestyksekkäitä näytelmiä, joista 

Kummituskekkerit on edelleen teatterin kiertävässä ohjelmistossa.  

Herra Hakkarainen on maailman kuuluisin unissakävelijä, joka joutuu mitä 

kummallisimpiin tilanteisiin öisillä retkillään. Onneksi Masa Marsu 

auttaa ystäväänsä pääsemään yöseikkailuiltaan aamuksi kotiin. Kommelluksia 

riittää, ja ystävykset joutuvat myös selvittämään kuka varastaa kaupunkilaisten 

kultalusikoita. 

Tassulan kaupungin värikkäät hahmot heräävät henkiin näytelmässä, josta ei 

vauhtia ja huumoria puutu. Mauri Kunnaksen maailmaa kunnioittavan esityksen 

satumaisen lavastuksen on suunnitellut Juhana Hirvonen, taidokkaat nuket ovat 

Fanni Liedon, Roman Chauzovin ja Laura Hallantien käsialaa ja puvustus on 

Taru Liipolan. Rooleissa Eero Ahre, Pekka Heiman ja Thomas Bäckmann.  

 

Myöhemmin keväällä kotinäyttämöllä ja vierailunäyttämöillä 
 

Huhtikuussa Teatteri Hevosenkengän kotinäyttämöllä nähdään neljä näytöstä 

Hevosenkengän kiertueohjelmistossa viihtyvästä Mimmi Lehmä ja Varis –

näytelmästä. Tämän jälkeen kotinäyttämöllä pyörii kahden viikon ajan viime 

keväänä ensi-iltansa saanut lempeä ja syvällinen musiikkisatu Kaunotar ja Hirviö.  

Juhannusmäellä sijaitsevan kotinäyttämön lisäksi teatteri kiertää ahkerasti. 

Pääkaupunkiseudulla on kevään aikana muutamia keskeisiä vierailunäyttämöitä. 

Yksi niistä on Musiikkiteatteri Kapsäkki, jonne viedään helmi-maaliskuun vaihteessa 

Iiron ja Ukin yökyläseikkailu Sotta Pyttynen, joka nähdään helmikuussa myös 

Vantaan Lumossa ja maaliskuussa Espoon Karatalossa. Annantaloon viedään 

helmi-maaliskuun taitteessa pienten klassikko Kultakutri ja kolme karhua ja 

huhtikuussa vauhdikas farssi Pippuridino, joka vierailee kevään aikana myös 

Lasten taidetalo Toteemissa Vantaalla. Pääkaupunkiseudun kiertue-esitysten 

lisäksi Teatteri Hevosenkenkä kiertää aktiivisesti eri puolilla Suomea.  

 



Tusculum täyttyy runoista, improsta ja vauvan naurusta  
 

Hevosenkengän uusi rakennus, Tusculum valmistui alkusyksystä 2018 teatterin 

pihapiiriin Mankkaan Juhannusmäelle ja toiminta siellä alkoi syyskuun alussa.  

Viihtyisässä uudessa tilassa on kevään 2019 aikana monenlaista ohjelmaa.  

Äkkivääriä flamingon sääriä on on palkittujen Suomen eturivin 

lausuntataiteilijoiden Jussi Lankosken ja Eero Ojalan valmistama riemukas 

runoesitys lapsille. Rytmikkäät, monisanaiset ja nokkelat runot on poimittu Laura 

Ruohosen supersuosituista teoksista Allakka Pullakka (2004), Yökyöpelit (2008) 

sekä Tippukivitapaus (2017). Esitys on leikkisä ylistys ystävyydelle, toisten 

huomioimiselle ja ilottelulle sanataiteen ja esineteatterin notkeita keinoja 

hyväksikäyttäen. Runoesitys nähdään Tusculumissa kevään 2019 aikana viisi 

kertaa ja se sopii päiväkotiryhmille ja 1.-3. -luokille.   

Keväällä toteutetaan myös aikuisille suunnattuja pääsymaksuttomia satu- ja 

runohetkiä, joissa on jokaisella kerralla on oma teema. Pikku Prinssi, Jerome K:n 

Kuinka Harris hukkasi vaimonsa ja monet muut hauskat, koskettavat ja syvällisetkin 

sadut antavat aikuiselle hetken pysähtyä, kuunnella ja olla jouten. 

Uutena toimintana Hevosenkengässä alkavat helmikuussa vauvaperheille 

suunnatut elämyksellisyyttä ja kokemuksellisuutta tukevat vauvojen ja taaperoiden 

värikylpyryhmät, joita ohjaa teatterikuraattori, ryhmätaideterapeutti ja nyt myös 

värikylpyohjaaja Sanna Hallén.  

Vauvaperheille on luvassa muutakin iloista ohjelmaa, sillä vauvateatteriesitys 

Ensimmäinen koti nähdään Tusculumissa jälleen toukokuussa.  

Improvisaatioteatterityöpajoja on tarjolla kouluikäisille ja koko perheelle. Improssa 

kaikki osaavat ja moka on lahja. Työpajat kannustavat kohtaamiseen ja läsnäoloon 

sekä lisäävät me-henkeä. Työpajoja ohjaavat Teatteri Hevosenkengän näyttelijät 

sekä teatterikuraattori Sanna Hallén.  

 

Kuvia Herra Hakkarainen seikkailee esityksestä: 

https://hevosenkenka.fi/pressikuvat/nggallery/herra-hakkarainen-seikkailee/herra-

hakkarainen-seikkailee/ 

Ja Teatteri Hevosenkengän muusta ohjelmistosta: 

https://hevosenkenka.fi/pressikuvat/ 
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TEATTERI HEVOSENKENKÄ 
Juhannusmäki 2, Mankkaa, ESPOO 

Kulttuurituottaja, tiedottaja Pirta Laaksonen 09 4391 2212 
Teatterisihteeri Johanna Bergman 09 4391 220 
Teatterikuraattori, taideterapeutti, Tusculum Sanna Hallén 09 4391 2221 

hevosenkenka@hevosenkenka.fi 
www.hevosenkenka.fi 

https://hevosenkenka.fi/pressikuvat/nggallery/herra-hakkarainen-seikkailee/herra-hakkarainen-seikkailee/
https://hevosenkenka.fi/pressikuvat/nggallery/herra-hakkarainen-seikkailee/herra-hakkarainen-seikkailee/
https://hevosenkenka.fi/pressikuvat/
mailto:hevosenkenka@hevosenkenka.fi
http://www.hevosenkenka.fi/

