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Uuden vuosikymmenen ensimmäisenä ensi-iltanäytelmänä 
nähdään Aladdin ja taikalamppu 
 
Teatteri Hevosenkengän vuoden 2020 ensimmäinen ensi-iltanäytelmä on tuttuun 
Tuhannen ja yhden yön satuun pohjautuva klassikko, Aladdin ja taikalamppu. Patrik Drake 
on dramatisoinut ja ohjannut hauskan ja vauhdikkaan seikkailutarinan, jossa tapaamme 
nuoren sankarin Aladdinin ja hänen rottaystävänsä Baban, ihanan prinsessan, lampun 
hengen, kieron suurvisiirin ja tietenkin lentävän maton. Esitys käsittelee tärkeitä 
ystävyyden ja rohkeuden teemoja. Värit ja musiikki loihtivat näyttämölle satumaista 
tunnelmaa.  
 
Lavastuksen on suunnitellut Juhana Hirvonen, nuket ja puvustuksen on yhdessä hänen 
kanssaan suunnitellut ja valmistanut Fanni Lieto, valaistus on Veijo Lindellin ja musiikki on 
Teemu Niemelän käsialaa. Rooleissa nähdään Eero Ahre, Outi Haaranen-Halme, Pekka 
Heiman ja Eero Ojala. 
 
Aladdin ja taikalamppu saa ensi-iltansa Teatteri Hevosenkengän kotinäyttämöllä 6.2.2020.  
 

Viiru-kissa ja Ukko Pesonen tapaavat lapset suomeksi ja 
ruotsiksi 

Yleisön sydämet syksyllä lämmittäneiden Viirun ja Pesosen yhteiset lokoisat päivät 
hukkuneine ruuveineen ja lettukesteineen jatkuvat Teatteri Hevosenkengän 
kotinäyttämöllä huhtikuussa ja lisäksi esitys kiertää. Olka Horilan ohjaama näytelmä 
käsittelee tuttujen hahmojen kautta ikuisia teemoja, ystävyyttä ja yksinäisyyttä.  

Esitys saa ruotsinkielisen ensi-iltansa Annantalossa, Helsingissä 12.2.2020 ja on sen 
jälkeen Teatteri Hevosenkengän ohjelmistossa molemmilla kotimaisilla kielillä.  

Teatteri Hevosenkenkä - Satujen koti 45 vuotta, juhlanäyttely 
aukeaa Espoon kulttuurikeskuksen Ahjoon 

Espoon ensimmäinen ammattiteatteri esittelee taivaltaan kansainvälisesti tunnetuksi 
korkeatasoiseksi taidelaitokseksi hauskassa ja elämyksellisessä näyttelyssä Espoon 
kulttuurikeskuksessa, Tapiolassa 12.3.2020 alkaen.  
 
Retrospektiivisessä näyttelyssä on esillä kuvia, nukkeja ja lavasteita vuosien varrelta. 
Näyttelyssä järjestetään myös Hevosenkengästä tuttujen satuhahmojen, kuten Kreivi 
Konrad von Knackenhausin ja Hyperkybermiehen vetämiä satuopastuskierroksia.  
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Teatteri Hevosenkenkä kiertää 

 
Hevosenkenkä esiintyy tilauksesta ympäri Suomen ja myös ulkomailla. Kiertävässä 
ohjelmistossa jatkavat Viiru ja Pesonen, Kummituskekkerit, Mimmi Lehmä ja Varis, 
Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri, Pippuridino, Kani Untuvakerä sekä Kultakutri ja kolme 
karhua. Kaikki kiertävät näytelmät ovat tilattavissa sekä suomeksi että ruotsiksi.  

Suuria elämyksiä pienille ja oivalluksia aikuisille, Tusculumin 
rauhassa 
 
Kevätkauden aikana Tusculumissa järjestetään ohjelmaa aivan pienimmille. Suositut 
vauvojen ja taaperoiden värikylpyryhmät pyörivät koko kevään. Esitystoimintaa 
Tusculumiin tuo hellyttävä pienten klassikko Kani Untuvakerä, jonka näytökset ovat 
huhtikuussa ja toukokuussa nähdään suloinen vauvateatteriesitys Ensimmäinen koti.  
 
Kesäkuun alussa Tusculumissa ja Lelumuseo Hevosenkengässä järjestetään 
alakouluikäisille suunnatut Hevosenkengän kesäleirit.  
 
Aikuisten taideterapeuttinen ryhmä Omaa tietä etsimässä, alkaa kokoontua Tusculumissa 
maaliskuun alussa. Ryhmässä syvennetään itsetuntemusta ja etsitään eväitä uuden 
suunnan löytämiseen. Ryhmää vetää ryhmätaideterapeutti Sanna Hallén.  
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Aladdin ja taikalamppu esityksen pressikuvat: 
https://hevosenkenka.fi/pressikuvat/nggallery/aladdin-ja-taikalamppu/aladdin-ja-
taikalamppu/¨ 
 
 

mailto:hevosenkenka@hevosenkenka.fi
https://hevosenkenka.fi/pressikuvat/nggallery/aladdin-ja-taikalamppu/aladdin-ja-taikalamppu/¨
https://hevosenkenka.fi/pressikuvat/nggallery/aladdin-ja-taikalamppu/aladdin-ja-taikalamppu/¨

