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Koirakampaamo Villa Koiranen saa virtuaalisen 

kantaesityksensä Teatteri Hevosenkengässä 
 

Teatteri Hevosenkengän vuoden 2021 

ensimmäinen ensi-iltanäytelmä on Patrik Draken 

ohjaama Koirakampaamo Villa Koiranen. 

Riemukas tarina ihmisen parhaista ystävistä on 

kantaesitys ja sen ovat työryhmänä 

käsikirjoittaneet esityksessä lavalla nähtävät 

Eero Ahre ja Pekka Heiman sekä ohjaaja Drake.  

Poikkeuksellisena aikana on käytössä 

poikkeukselliset keinot. Upouusi näytelmä saa 

julkisen kantaesityksensä torstaina 11.2.2021 

klo 18.00 virtuaalisessa muodossa. Lippuja 

virtuaaliseen Koirakampaamoon on saatavilla 

helmikuun ajan ja esitys on lipun lunastaneen 

katseltavissa aina viikon verran.  

 

Liveyleisölle esitystä aletaan näyttää niin kotinäyttämöllä kuin muillakin estradeilla heti 

kokoontumisrajoitusten rauettua, eli kun teattereiden ovet päästään taas turvallisesti avaamaan.  

Uutuusnäytelmässä tavataan koirakampaaja Gilbert Geeli joka on saavuttanut suuren suosion 

salaisen eliksiirinsä avulla. Kuinka ollakaan, ketku kilpailija Käkkäräinen haluaa eliksiirin reseptin ja 

keksii ovelan juonen saadakseen sen itselleen. Mukaansatempaavassa koko perheen esityksessä 

on sekä nukke- että ihmishahmoja, hellyttäviä hauvoja ja hullunkurisia tilanteita.  

Nuket ovat Fanni Liedon ja Juhana Hirvosen käsialaa, lavastuksesta vastaa Hirvonen. Tommi 

Lindellin musiikilla on esityksen tunnelman kannalta keskeinen rooli. Esityksen laadukkaasta 

tallentamisesta ja jakelusta vastaa Roast Creative.  

Esitys sopii yli 3-vuotiaille ja se kestää n. 50 minuuttia. 

  

Satuhahmot ihan pihalla -osallistava improvisaatioteatteriesitys 

ilahduttaa lapsia ulkona lähiluonnossa 

 
Maaliskuussa Teatteri Hevosenkenkä alkaa 

jalkauttaa näytelmistään tuttuja satuhahmoja 

ulos leikkipoluille. Hahmot kaipaavat lasten 

apua erilaisten pulmien ratkomisessa ja 

tarinan eteenpäin viemisessä.   

Tarina kulkee leikin ja improvisaation keinoja 

hyödyntäen. Esityksen aikana kokeillaan 

kuinka äänihuulia lämmitellään ja 

taputuslihaksia vahvistetaan. Matkan varrella 

heittäydytään, leikitään tunteilla, opetellaan 

kuuntelemaan tarkkaavaisesti toisia ja 

lauletaankin vähän. 
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6 – 10 -vuotiaille suunnattu osallistava improesitys kestää noin puoli tuntia ja se toteutetaan ulkona 

Teatteri Hevosenkengän tai koulujen ja päiväkotien omilla pihoilla ja lähiluonnossa.  

Joka kerta erilaiseksi rakentuvassa esityksessä on mukana Teatteri Hevosenkengän näyttelijöitä 

Eero Ahre, Outi Haaranen-Halme, Pekka Heiman ja Antero Nieminen. Esityksen ohjauksesta ja 

improvisaation keinoista vastaa Elina Stirkkinen.  

Ulkoesitys on tilattavissa 1.3.2021 alkaen. Teatteri Hevosenkengän pihapiirissä Juhannusmäellä 

se esitetään ensimmäisen kerran 9.3.2021.  

 

Satu- ja runo tulevat puhelinlankoja pitkin kotioloihin 

Satupuhelin kehitettiin kevään 2020 poikkeusolojen aikaan Italiassa ja Teatteri Hevosenkenkä 
seurasi esimerkkiä ja tarttui puhelimeen Espoossa. Satupuhelun voi varata osoitteesta 
hevosenkenka.fi/satupuhelin ja näyttelijä soittaa sovittuun aikaan, kertoakseen lapselle sadun.  

Satupuhelimen rinnalla toimii Runoja ja rupattelua -palvelu, jonka kautta voi tilata runopuheluita 
aikuisille. Runovalikoimassa on näyttelijöiden lausumaa kotimaista lyriikkaa mm. Lauri Viidalta ja 
Aulikki Oksaselta.   

Hevosenkengän Satukanavalla Youtubessa on tallessa Teatteri Hevosenkengän julkaisemat 

satukuunnelmat Karhu jota ei ollutkaan sekä Kani Untuvakerä ja useita muita niin vanhoja kuin 

uusiakin satuja.  

 

Päivittyvää tilannetta sivustoillamme esitysten ja harrastustoiminnan, kuten värikylpyjen osalta voi 

seurata osoitteissa:  

hevosenkenka.fi 

tusculumhevosenkenka.fi 

 

Yhteydenotot:  

TEATTERI HEVOSENKENKÄ 
Juhannusmäki 2, Mankkaa, ESPOO 
 
Kulttuurituottaja, tiedottaja Pirta Laaksonen 09 4391 2212 
Teatterikuraattori, taideterapeutti, Tusculum, Sanna Hallén 09 4391 2221 
Teatterisihteeri Johanna Bergman 09 4391 220 
 
etunimi.sukunimi@hevosenkenka.fi  
hevosenkenka@hevosenkenka.fi 
www.hevosenkenka.fi 
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