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Teatteri Hevosenkengän kevätkausi käynnistyy
Vampyyrivaarin tarinoilla
Teatteri Hevosenkengän kevätkausi 2022
käynnistyy pitkän odotuksen jälkeen. Vuoden
ensimmäinen ensi-ilta on Patrik Draken ohjaama ja
dramatisoima Vampyyrivaarin tarinoita, jonka ensiiltaa vietetään 3.3.2022. Riemukas ja jännittävä
esitys pohjautuu Mauri Kunnaksen kirjoihin
Kaappikellon kummitukset sekä Vampyyrivaarin
tarinoita. Näytelmän rooleissa nähdään ja kuullaan
Eero Ahre, Pekka Heiman ja Niina Sillanpää/Outi
Haaranen-Halme.
Uutuusnäytelmässä Vampyyrivaari Yrjö von
Drakkula vie ystävänsä Britan ja eri-ikäiset
teatterikatsojat tutustumaan kartanonsa
salaisuuksiin: tapaamaan lohikäärme Sytkästä,
joka hoitaa keskuslämmityksen ja hämmästelemän
luurankojen iloista tanssia.
Tässä hassun hauskassa lasten trillerissä
ratkaistaan myös kaappikellon arvoitus - kuka laittoi
puuroa kellon koneistoon ja miksi?
Lavalla nähtävä värikäs miljöö on lavastaja Juhana
Hirvosen käsialaa ja mielenkiintoista tunnelmaa näyttämölle luovat myös Jani Salmen
valot. Hirvonen on lisäksi suunnitellut ja valmistanut nuket. Tommi Lindellin musiikilla on
keskeinen rooli katsojan tempaamisessa näytelmän maailman.
Esitys sopii yli 3-vuotiaille ja kestää n. 40 minuuttia. Näytökset jatkuvat toukokuun loppuun
saakka.

Kaunotar ja Hirviö sekä Kani Untuvakerä palaavat kotinäyttämölle
Pääsiäisen jälkeen Juhannusmäellä
nähdään keväällä 2018 ensi-iltansa
saanut, Kirsi Sirenin dramatisoima ja
ohjaama versio klassisesta
satuseikkailusta Kaunotar ja Hirviö. Mimmi
Resmanin upeasti visualisoima ja Tommi
Lindellin säveltämä esitys on
kotinäyttämön ohjelmassa 20. –
29.4.2022. Rooleissa nähdään Eero Ahre,
Pekka Heiman ja Outi Haaranen-Halme.
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Pienten klassikko Kani Untuvakerä nähdään kotinäyttämöllä 4. – 8.5. Äitienpäivän aattona,
lauantaina 6.5. näytöksen yhteydessä vietetään Kani Untuvakerän lastenkutsuja,
herkkujen ja askartelun merkeissä, kaniäidin ohjeet mielessä pitäen: ”Kolme asiaa: Muista
kiittää, ota kakkua, varo kettua”.

Vauvateatteria Tusculumissa
Kaikista pienimmille tarkoitettu Eero Ojalan
kirjoittama ja esittämä vauvateatteriesitys
Ensimmäinen koti nähdään Teatteri
Hevosenkengän pienellä näyttämöllä,
Tusculumissa kevään aikana yhdeksän kertaa
12.3. – 21.5.
Vauvan kokoisen esityksen yleisöksi otetaan
kerralla vain noin kymmenen vanhempi – lapsi paria.

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Vampyyrivaarin tarinoita, pressikuvat:
https://hevosenkenka.fi/pressikuvat/nggallery/vampyyrivaarin-tarinoita/vampyyrivaarintarinoita/
Kaunotar ja Hirviö, pressikuvat: https://hevosenkenka.fi/pressikuvat/nggallery/kaunotarja-hirvio/kaunotar-ja-hirvio/
Kani Untuvakerä, pressikuvat: https://hevosenkenka.fi/pressikuvat/nggallery/kaniuntuvakera/Kani-Untuvaker%C3%A4-1/
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