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Teatteri Hevosenkengän syyskauden huipennus Ensimmäinen Joulutonttu!
Teatteri Hevosenkengän
syyskausi 2021 huipentuu
Olka Horilan ohjaaman ja
dramatisoiman Ensimmäinen
joulutonttu -näytelmän ensiiltaan 11.11.2021.
Talven taikaa huokuva esitys
pohjautuu Paula Havasteen
saturomaaniin Joulupukin
tarina. Näytelmän roolit
esittävät Antero Nieminen ja
Krista Putkonen-Örn.
Ensimmäinen joulutonttu on
tarina siitä, miten tontut
muuttivat Korvatunturille ja
miten Joulupukista tuli Se Joulupukki. Mukana menossa on myös erittäin pieni, mutta harvinaisen
rohkea Hömötiainen Säihky ja kaksi pöhköä pupua, sekä Lapin noita Staalo, joka yrittää viedä
joulun.
Sadun keskiössä ovat ystävyys, usko hyvyyteen ja rohkeus laittaa itsensä peliin rakkaidensa
puolesta. Ja tietysti joulu, tuo taianomainen aika, jolloin rakkaus ja rakkaat ovat aivan erityisesti
läsnä.
Lavalla nähtävä talven ihmemaa on lavastaja Riikka Aurasmaan käsialaa ja taikaa näyttämölle
luovat myös Jani Salmen valot. Aurasmaa on lisäksi suunnitellut nuket yhdessä nukentekijä Fanni
Liedon kanssa. Juha Matjussin ja Juho Leskisen musiikilla on keskeinen rooli esityksen tunnelman
luomisessa.
Esitys sopii yli 3-vuotiaille ja kestää n. 45 minuuttia.

Kani Untuvakerä valtaa Teatteri Hevosenkengän
pienen näyttämön, Tusculumin
”Kolme asiaa: Muista kiittää, ota kakkua, varo Kettua”
Jo vuodesta 1993 pieniä sydämiä valloittanut
teatterinjohtaja Kirsi Sirenin ohjaama herttainen
klassikko Kani Untuvakerä nähdään Teatteri
Hevosenkengän kotinäyttämön pihapiirin Tusculumrakennuksessa seitsemän kertaa 10. – 14.11.
Kani Untuvakerän kaikki uteliaat, avuliaat ja jännittävät
roolit esittää Outi Haaranen-Halme.
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Koirakampaamo Villa Koiranen nähdään Helsingissä, Annantalolla
Teatteri Hevosenkenkä vierailee 15. – 19.11.
Annantalolla Patrik Draken, Eero Ahren ja Pekka
Heimanin ratkiriemukkaalla Koirakampaamo
Villa Koiranen –näytelmällä.
Koirakampaaja Gilbert Geeli on kaikkien koirien
suosikki. Syynä on salainen eliksiiri, jollaista
muilla koirakampaajilla ei ole. Kuinka ollakaan,
ketku kilpaileva kampaaja Käkkäräinen haluaa
eliksiirin reseptin ja keksii ovelan juonen
saadakseen sen itselleen. Mukaansatempaava
esitys sopii koko perheelle.

Red Nose Company & Teatteri Quo Vadis vierailevat
Juhannusmäellä Juoksuhaudantie –esityksellään
Tänä syksynä Hevosenkengässä on teatteria myös aikuisille.
Juoksuhaudantien näytökset ovat 16. ja 17.11.
Huippukoomikot Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama ovat
kiertäneet Suomea jo vuodesta 2014 tällä kulttimaineeseen
nousseella esityksellä. Juoksuhaudantie on hurmannut sekä
kriitikot että monenikäiset yleisöt. Kari Hotakaisen Finlandiapalkittu romaani kertoo rakkaudesta, parisuhteesta ja
suomalaisesta omakotitalounelmasta. Red Nose Companyn
versiossa nousevat esiin tarinan kepeämmät sävyt. Tarinaa
rytmittävät näyttelijöiden upeat tulkinnat rock-klassikoista: U2:sta
Neil Youngiin ja Johnny Cashiin. Esityksen on ohjannut Otso
Kautto.
Esitystä suositellaan yli 14-vuotiaille.
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