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Kuninkaantyttären siivet - Kaunis kasvutarina tuo
syksyn kultaa Juhannusmäelle
Teatteri Hevosenkengän syksyn 2022 ensi-iltanäytelmä on Kaarina Helakisan satuun
perustuva kasvutarina Kuninkaantyttären siivet. Anne Rautiaisen ohjaaman ja
dramatisoiman teatteriesityksen ensi-iltaa vietetään tiistaina 13.9. klo 18.00.

Syvällisessä sadussa kuninkaan ja kuningattaren rakas tytär sairastuu, eivätkä
vanhemmat säästä voimiaan etsiessään silmäterälleen parannuskeinoa. Vihdoin sellainen
löytyy. Kuninkaanlinnaan saapuu outo parantaja, joka lupaa saada kuninkaantyttären
terveeksi. Hänellä on kuitenkin yksi ehto; hän haluaa antaa kuninkaantyttärelle lahjan,
josta ei ole lupa yrittää päästä eroon. Lahjaa ei ole kaikkien helppo hyväksyä, ja sen myötä
mikään ei ole enää aivan kuten ennen. Kuninkaantyttären siivet on kertomus
itsenäistymisestä, erilaisuuden hyväksymisestä ja oman polun löytämisen tärkeydestä.
Näytelmän rooleissa nähdään ja kuullaan Heidi Ajanto, Outi Haaranen-Halme ja Antero
Nieminen. Visuaalisesti vaikuttavan näyttämökuvan takana ovat lavastaja Janne Siltavuori,
videosuunnittelija Severi Haapala ja valosuunnittelija Jyrki Sinisalo. Esityksen nuket on
suunnitellut Siltavuori, yhdessä nukentekijä Fanni Liedon kanssa.
Esityksen tunnelmallisen musiikin mukaansatempaavine lauluineen on säveltänyt Petri
Tiainen.
Esitys sopii yli 3-vuotiaille, joskin siinä riittää nähtävää ja ajateltavaa myös suuremmalle
teatterikävijälle. Esityksen kesto on n. 40 minuuttia. Näytökset jatkuvat lokakuun loppuun
saakka.
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Risto Räppääjä palaa kotinäyttämölle
Kymmenen vuotta sitten näyttämölle kirjoitettu tarina Risto Räppääjä vauvana ilmestyy
tänä syksynä, 30.9. lasten romaanina, nimellä Risto Räppääjä ja lapsenvahti.
Sinikka ja Tiina Nopola kirjoittivat näytelmän Teatteri Hevosenkenkään, jossa se sai
kantaesityksensä Katja Krohnin ohjauksessa vuonna 2012.
Uuden lasten romaanin innoittamana esitys
tuodaan kotinäyttämölle pitkän tauon
jälkeen. Uusintaensiaamunsa Risto
Räppääjä vauvana saa marraskuussa,
keskiviikkona 16.11.
Risto Räppääjä tuijottaa karttaa, ja Rauha
on kuulevinaan nimen ”Kuala
Lumpur”. Rauha Räppääjä on
häikäistynyt. Vauva, joka tuntee näin hyvin
maantietoa, on Rauhan mielestä
ilmoitettava ”Vuoden viisain vauva” –
kilpailuun. Kun Rauha ompelee Ristolle
kilpailupotkupukua, naapuri Lennart
Lindberg saa olla lapsenvahti. Risto ei pysy
paikoillaan vaan lähtee tutkimusmatkalle
kerrostalon uumeniin. Rauha ja Lennart
hämmästelevät, miksi yksi mopseista on
punatukkainen? Ja miksi stetsonia
käyttävä, pienikokoinen herrasmies näyttää
jotenkin tutulta? ”Vuoden viisain vauva” –
titteli on mennä sivu suun, mutta Rauha
keksii yllättävän ratkaisun. Tarvitaan vain
hiukan lisää kangasta potkupuvun
suurentamiseen.
Rooleissa nähdään Eero Ahre, Outi Haaranen-Halme ja Pekka Heiman. Esitykset pyörivät
4.12. saakka.

Vampyyrivaarin tarinoita tuo Halloweenin ja Ensimmäinen
joulutonttu joulun
Marraskuun alussa 3. – 6.11. kotinäyttämöllä nähdään Mauri Kunnaksen kirjoihin
perustuva ja niin viime keväänä kuin elokuussakin kotinäyttämöllä naurattanut
Vampyyrivaarin tarinoita, jonka on ohjannut ja dramatisoinut Patrik Drake. Rooleissa
nähdään Eero Ahre, Outi Haaranen-Halme ja Pekka Heiman.
Joulun alla kotinäyttämölle saadaan joulun tunnelmaa. Ensimmäinen joulutonttu on tarina
ystävyydestä, uskosta hyvyyteen ja rohkeudesta laittaa itsensä peliin rakkaidensa
puolesta. Sekä taianomaisesta joulunajasta, jolloin rakkaus ja rakkaat ovat aivan erityisesti
läsnä.
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Esitys perustuu Paula Havasteen kirjaan Joulunpukin tarina ja se sai ensi-iltansa Teatteri
Hevosenkengässä, Olka Horilan ohjaamana ja dramatisoimana 11.11.2021.
Rooleissa nähdään Antero Nieminen ja Krista Putkonen-Örn.
Ensimmäinen joulutonttu aloittaa esityskautensa vierailunäyttämöillä Ruotsissa sekä
Helsingissä. Se palaa kotinäyttämölle 10.12. ja näytökset jatkuvat 18.12. asti.

Kuninkaantyttären siivet, pressikuvat:
https://hevosenkenka.fi/pressikuvat-3/nggallery/kuninkaantyttaren-siivet/kuninkaantyttarensiivet/
Risto Räppääjä vauvana, pressikuvat:
https://hevosenkenka.fi/pressikuvat-3/nggallery/risto-rappaaja-vauvana/risto-rappaajavauvana/

Yhteydenotot:
TEATTERI HEVOSENKENKÄ
Juhannusmäki 2, Mankkaa, ESPOO
Kulttuurituottaja, tiedottaja Pirta Laaksonen 09 4391 220
etunimi.sukunimi@hevosenkenka.fi
hevosenkenka@hevosenkenka.fi
www.hevosenkenka.fi

