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Teatteri Hevosenkenkä 
 
Tiedote syksy 2019 
 
Teatterinjohtaja Kirsi Siren: 
 

Syksy täynnä sankaritarinoita 
 
Meidän missiomme Teatteri Hevosenkengässä on tukea, auttaa ja ilahduttaa lapsia. Haluamme 
valaa jokaisen pienen ja suuremmankin katsojamme mieleen itseluottamusta ja optimismia. 
Jokainen on yhtä arvokas ja jokaista pitää kunnioittaa. Tässä on meille aikuisillakin hyvä 
elämänohje. Tässä työssä lastenkulttuurin parissa joutuu myös arvioimaan ja kehittämään itseään 
ja omaa ammattitaitoaan. Koskaan ei tule valmista. Päämäärämme on kirkas: kaikki peliin lasten 
parhaaksi! 
 
Sadun arvo on ikuinen 
 
Hevosenkengässä tunnemme aidon sadun merkityksen ja arvon. Haluamme kertoa värikkäästi ja 
lämpimästi tarinoita, joissa arvot ovat kohdallaan. Tunnettu puhuva kissa, Viiru, on tänä syksynä 
ensimmäinen sankarimme. Yksinäinen ukko Pesonen löytää elämänilon yhdessä pienen karvaisen 
ystävänsä kanssa. Nukketeatterin keinot ovat loistavia sadunkerronnan välineitä. Viiru- kissa on 
nukke ja Pesonen on näyttelijä rooliasussa. Olka Horila on ohjannut ja dramatisoinut Sven 
Nordqvistin kirjoittaman riemukkaan tarinan ja ihana lavastus on Riikka Aurasmaan. Satukirjoista 
hyvin tunnistettavat nuket ovat Fanni Liedon rakentamia ja valosuunnittelijana on Veijo Lindell. 
Näyttelijät esityksessä ovat Krista Putkonen-Örn ja Antero Nieminen. Viirun ja Pesosen ensi-ilta on 
14.9. 
 
..ja supersankaritarinoita 
 
Heikkojen ja hätäisten suojelijat Tatu ja Patu palaavat aplodien raikuessa jälleen Juhannusmäen 
kotinäyttämölle. Aino Havukaisen ja Sami Toivosen luomat hauskat hahmot seuraavat omaa 
sankariaan Hyperkybermiestä Ylivetolan kaupunkiin ja kuinka ollakaan päätyvät itse 
supersankareiksi. Nauru raikaa katsomossa, mutta tyhjälle ei naureta. Ripaus elävää elämää ja 
jopa kaupunkisuunnittelua on mukana nykylasten suosituimmassa sankaritarussa. Katja Krohn on 
ohjannut esityksen ja Mimmi Resman suunnitellut sarjakuvaideaa hyödyntävän upean lavastuksen. 
 
Jouluna suuri viisas satu 
 
H.C. Andersenin Lumikuningatar on yksi suurimmista satuklassikoista niin kuin monet muutkin 
Andersenit. Siinä sankari on Gerda-tyttö, joka tekee pitkän matkan läpi maan ja veden Lapin 
perukoille Ruijaan. Gerdaa ei pelota, kun oma leikkiveli on pelastettava kauniin, mutta kylmän 
Lumikuningattaren jääpalatsista takaisin pieneen ja onnelliseen elämään. Mikäpä sopisikaan 
joulunäytelmäksi paremmin. Aina on hyvä pysähtyä miettimään sitä, mikä elämässä on kaikkein 
tärkeintä, mutta varsinkin jouluna hyvän tahdon ja teon ääreen herkistyy jokainen. 
Lumikuningattaren dramatisointi ja ohjaus on Kirsi Sirenin, lavastus ja nukkesuunnittelu Mimmi 
Resmanin, musiikki Tommi Lindellin ja valosuunnittelu Veijo Lindellin. Näyttelijöinä ovat Sari Aalto, 
Eero Ahre ja Outi Haaranen-Halme.  
 
 
Kaunotar ja Hirviö Japaniin 
 
Japanilaiset lapset saavat jälleen toivotun vieraan, kun teatteri matkaa syyskuussa jo tutuksi 
tulleisiin esiintymispaikkoihin Yokosukaan, Kawasakiin ja Ebinaan. Meillä on siellä harras 
ystäväjoukko ja vierailut ovat myös teatterille ainutlaatuisia oppimisen ja kansainvälisen 
vuorovaikutuksen kokemuksia. Näytelmän lavastus rakennetaan valmiiksi Japanissa, nuket ja 
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rekvisiitta kulkevat esiintyjien mukana. Simultaanitulkkaus harkituissa kohdissa varmistaa, että 
kaikki ymmärtävät. Ohjaaja-käsikirjoittaja teatterinjohtaja Kirsi Siren keskustelee tulkin välityksellä 
ennen ja jälkeen jokaisen esityksen yleisön kanssa, työryhmälle esitetään paljon kysymyksiä 
kaikesta mahdollisesta. Japanilainen yleisömme on kokemuksemme mukaan sekä eläytyvää että 
vilkasta. Ihana yleisö. Matkaseurueessa ovat näyttelijät Eero Ahre, Outi Haaranen- Halme, Pekka 
Heiman ja näyttämömestari Veijo Lindell. 
 
Suuria elämyksiä pienille Tusculumin rauhassa 
 
Hevosenkengän uuden Tusculum-rakennuksen ensimmäinen toimintavuosi on onnistuneesti 
takana. Tulevan kauden aikana Tusculumissa järjestetään ohjelmaa aivan pienimmille. Suositut 
vauvojen ja taaperoiden värikylpyryhmät käynnistyvät syyskuun lopulla. Hellyttävä 
vauvateatteriesitys Ensimmäinen koti nähdään marraskuussa neljä kertaa.  
Muuta esitystoimintaa Tusculumiin tuo ratkiriemukas Äkkivääriä flamingon sääriä –runoesitys, joka 
on tarjolla Espoo päivän –ohjelmassa 31.8. ja jonka näytöksiä on lisäksi marraskuussa. 
 
Tusculumissa on toimintaa on myös aikuisille. 10.9. käynnistyy Omaa tietä etsimässä –
taideterapiaryhmä. Syksyn aikana toteutetaan myös aikuisten satuhetkiä, erilaisia työpajoja ja 
joulumyyjäiset.  
 
Maaginen Satupäivä 
 
Satupäivää vietetään jälleen Sadun päivänä 18.10. Päivän teemana on tänä vuonna taikuus ja 
magia. Teatteri Hevosenkenkä kutsuu kaikki Harry Potterit, noidat, peikot, velhot ja taikurit 
Tusculumiin viettämään taianomaista satupäivää. Ohjelmassa on taikatemppuja, taikasauvojen 
askartelua ja tietenkin maagisia satuja.  
 
Teatteri Hevosenkenkä kiertää 
 
Teatteri Hevosenkengän syksyn ensi-iltanäytelmä Viiru ja Pesonen valmistetaan kiertäväksi, joten 
lempeä tarina tullaan näkemään kotinäyttämön jälkeen myös Sellosalissa, Annantalossa ja myös 
muualla Suomessa.  
 
Hevosenkengän kiertävässä ohjelmistossa jatkavat lisäksi Kummituskekkerit, Mimmi Lehmä ja 
Varis, Pippuridino, Pippuridinon joulu, Kani Untuvakerä, Kultakutri ja kolme karhua sekä 
Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri. Kiertävät näytelmät ovat tilattavissa sekä suomeksi että ruotsiksi.  
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