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TrendiT kierTäväT niin muodissa, valokuvissa kuin muussakin kult-

tuurissa. Uutta luodaan vanhaa mukaillen ja eri tyylejä yhdistellen, jos-

kus halutaan myös kohahduttaa tyylistä välittämättä, aivan kuten kaikis-

sa muissakin taidemuodoissa. Onnistumisen takaa kuitenkin aina viime 

kädessä ihmisen luovuus. 

 

Persoonallisuus ja luovuus nousevat usein esille, kun keskustellaan nuor-

ten kanssa heidän tyyleistään. nuorelle oma tyyli on tärkeä ja siitä kiinni 

pitäminen trendien vaihtuessa asettaa haasteita joka tyylilajin pukeutu-

jalle. 

 

nuoren aikuistuessa tyylin etsiminen on edelleen käynnissä tai sitä halu-

taan muuttaa. Muotimaailmassa erilaisten stailauspalveluiden suosio on 

kasvamassa, kun halutaan apua toimivaan vaatekaappiin. voisiko ideaa 

soveltaa myös laajemmin, kun yksilö hakee tukea tai suuntaa omille kult-

tuurimieltymyksille?

 

Syksyn Aaltoja!-lehti esittelee, kuinka muodin ja kulttuurin eri tyylisuun-

nat ja virtaukset näkyvät Jyväskylän kulttuurisyksyssä. Uskomme, että 

jokainen varmasti löytää omaan tyyliinsä sopivaa kulttuuritarjontaa! 

 

Johanna Soilu, Fashion Unit Oy
valokuvaaja iida Liimatainen

Lehden sivuilla 23, 24 ja 27 on valokuvaaja 
iida Liimataisen, Fashion Unit Oy:n ja 
Jyväskylän kaupungin yhteistyönä tehtyjä kuvia 
kaupungin kulttuuri- ja nuorisokohteista.

kuvausjärjestelyt ja mallit: Fashion Unit Oy
valokuvaaja: iida Liimatainen
Asut: Johanna Harju/Wishwear 
Meikkaaja-Maskeeraaja: Sonja Lojander
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kLASSikkOMUSikAALi My FAir LAdy hurmaa ja hauskuttaa. Se vangitsee riipaise-

valla tarinallaan unelmista ja sinnikkyydestä, jota niiden toteuttamiseen tarvitaan. Jyväs-

kylän kaupunginteatterin versio tuo näyttämölle energiaa, suuria tunteita ja sadunomaisia 

hetkiä.

Sateisena maaliskuun iltana Lontoossa erään kukkaistytön elämä saa uuden käänteen, kun 

hän törmää fonetiikan professoriin, Henry Higginsiin. Työhönsä täysin uppoutunut, vannou-

tunut poikamies Higgins lyö vetoa ystävänsä, eversti Pickeringin kanssa, että pystyy koulut-

tamaan tästä pahansisuisesta kukkaistytöstä elizasta salonkikelpoisen kaunottaren. Unel-

ma paremmasta elämästä houkuttelee nuorta naista ja hän päättää suostua professorin 

vaatimuksiin. Higginsin kylmyys saa katujen kasvatin kuitenkin epäilemään koulutusta, mut-

ta silti uhraus tuntuu pieneltä suuren haaveen edessä.

Syntyy tahtojen taistelu, jossa kielenkantimet pääsevät irti. Herkulliset käänteet 

ja väärinkäsitykset lyövät tulta rattaisiin. räiskyvässä tarinassa kipinät 

sinkoilevat ja ihmisten asenteet ja luokkaerot horjuvat liitoksissaan. 

voiko toista ihmistä muuttaa? kannattaako edes yrittää? 

Mitä tapahtuu, kun toiveet toteutuvat?

Kuvat: Studio Luomansivu

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERI | My Fair Lady

UNELMIA, RÄISKETTÄ 
JA PUKUJEN JUHLAA 

Alan Jay Lerner  
MY FAIR LADY
Perustuu George Bernard Shaw’n näytelmään ja 

Gabriel Pascalin elokuvaan Pygmalion

SÄVELLYS Frederick Loewe

SUOMENNOS Mikko Koivusalo

SOVITUS JA OHJAUS Miika Muranen (vier.)

KAPELLIMESTARI Jyrki Heikkilä

KOREOGRAFIA Kira Riikonen (vier.)

LAVASTUS Risto Nykänen

PUKUSUUNNITTELU Tuovi Räisänen

VALOSUUNNITTELU Tuukka Toijanniemi

ÄÄNISUUNNITTELU Mika Filpus

Katso ennakkotraileri ja kuuntele Elizan laulunäyte osoitteessa 

www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri/naytelmat/myfairlady

ROOLEISSA Elina Korhonen, Matti Hakulinen, Jorma Böök, Eeva Hakuli-

nen, Hannu Hiltunen, Jouni Innilä, Mikko Kauranen, Hanna Liinoja, Hannu 

Lintukoski, Piia Mannisenmäki, Jukka-Pekka Mikkonen, Teemu Mustonen, 

Taina Reponen, Jouni Salo, Raisa Vattulainen, Maritta Viitamäki, Miika 

Alatupa, Maria Jaakkonen, Simeoni Juoperi, Emilia Laitinen, Markus Linja, 

Laura Suonperä, Juha Valkama, Neija Välilä

ORKESTERI kapellimestari: Jyrki Heikkilä; 1. viulu: Harri Forstén/Antti 

Heerman; 2. viulu: Ville Ojanen/Heta Forstén; alttoviulu: Esko Eirola; sello: 

Juha Nuoranne/Elias Kahila; kontrabasso: Mihai Petrescu/Pekka Törmänen; 

huilu/piccolo: Esa-Veli Riuttamäki/Jenni Halonen; klarinetti: Tanja Järvelä/

Mikko Tourunen; trumpetti: Mailis Ben Romdhane/Jani Saaranen; pasuuna: 

Matti Korhonen/Mikko Koskela; hanurisyntetisaattori (harppu, ksylofoni, 

corno): Matti Ekman/Visa Wirén; lyömäsoittimet, patarummut, kellopeli: 

Raimo Väyrynen/Jarmo Hovi

ENSI-ILTA SUURELLA NÄYTTÄMÖLLÄ 11.9.2010 

R-kioskilta lippuja ostettaessa tapahtumanumero on 22269

My Fair Lady on hurmaava 
aikuisten musikaalisatu

www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri
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PUkUSUUnniTTeLiJA TUOvi räiSänen lupaa rähjäisen värikyl-

läistä ja elämänmakuista puvustusta. Luksuksen ystäville näyttämölle 

loihditaan myös pitsiä, paljetteja ja kimallusta yläluokan ja rahamaail-

man tanssiaispukuihin. kaikkiaan Tuovin käsistä lähtee lähes 130 asua. 

Osa puvuista valmistuu ammattiopistossa ja kuuluisat Ascotin hevos-

kilpailun hatut tehdään alan erikoisliikkeessä. Tuovi teki talvella opin-

tomatkan Lontooseen ja sieltä tilattiin ja kannettiin käsipakaasissakin 

kankaita. Myös Tallinnasta on saatu materiaalia pukuihin. ”kulissien ta-

kana on taatusti kova meininki”, Tuovi sanoo. ”Tämä on iso ja vaativa 

työ koko puvustolle. kuudentoista näyttelijän ja kahdeksan avustajan 

puvustaminen nopeasti vaihtuviin rooleihin vaatii tarkkaa aikataulutta-

mista ja suunnittelua.” 

TyöPAri, ohjaaja Miika Muranen ja koreografi kira riikonen ovat ys-

täviä Teatterikorkeakoulun ajoilta. Heidän yhteistyönsä sai alkuna ke-

mistä, jossa valmistui The Sound of Music vuosi sitten. Molemmat ra-

kastavat musikaaleja. My Fair Lady on innoittanut heitä monipuolisen 

musiikin ja läheisen aiheensa puolesta. ”Unelmat voivat toteutua, jos 

luottaa kykyihinsä ja haastaa itsensä oppimaan uutta”, nuori ohjaaja 

sanoo. Ohjaaja haluaa luoda näyttämölle räjähtävää energiaa, ei pyöris-

tettyä musikaalihattaraa. ”klassikkomusikaaleissa on tärkeätä säilyttää 

perinteinen tuttu maailma, mutta niihin voi luoda

ainutlaatuisen kädenjäljen”, Muranen painottaa. 

”Olemme kaivaneet rosoa ja säröä liikekieleen, 

niin että tunnetilat välittyvät tansseissa ja että 

ne tuntuvat katsomossa asti”, kira lupaa.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERI | My Fair Lady

ROSOA, SÄRÖÄ JA RÄJÄHTÄVÄÄ ENERGIAA
Pukusuunnittelija Tuovi räisänen, kuva: Marjo vihavainen

www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Dynaaminen My Fair Lady 
hauskuttaa ja nostaa 
tunteet pintaan

Miika Muranen (s. 1983)

MiikA MUrAnen vALMiSTUi teatteriohjaajaksi Teatterikorkeakoulus-

ta 2009. Sen jälkeen hän on työskennellyt kemin kaupunginteatterissa oh-

jaaja-näyttelijänä. Hänen edellinen työnsä Jyväskylän kaupunginteatteris-

sa oli viiru ja Pesonen – kun viiru oli pieni ja katosi. esitys täytti pienen 

näyttämön katsomon yhteensä 119 kertaa.

nyt Miika pääsee lasten- ja nuortenteatterin lisäksi toisen rakastamansa 

lajin, musiikkiteatterin, kimppuun. Mikä siinä kiehtoo? ”Teatteri on leik-

kiä, mikä antaa myös musiikin kautta mahdollisuuden ja luvan kokeilla 

uutta ajattelua. Lisäksi musiikki irrottaa kerronnan arkirealismista ja on 

voimakas tunteiden kuljettaja”, Miika toteaa.

yksi merkityksellinen teatterityö Miikalle on ollut Teatteri Takomossa teh-

ty uusi kotimainen musiikkiteatteriesitys Tänne on vaikea osata, joka oli 

hänen lopputyönsä Teatterikorkeakouluun. Läheisiä ovat myös Jyväsky-

län viiru ja Pesonen sekä kemissä viime syksynä ensi-iltansa saanut The 

Sound of Music.

Kira Riikonen (s. 1973)

kOreOgrAFi, TAnSSiJA kira riikonen toimii freelancerina ja valmistui 

keväällä 2010 Teatterikorkeakoulusta tanssitaiteen maisteriksi. Aiemmin 

hän on opiskellut tanssijaksi Lontoossa Laban Centre’ssa. kira on myös 

toiminut tanssin ja pilateksen opettajana sekä Suomessa että ulkomailla.

kira on tehnyt lukuisia koreografioita teatteriesityksiin ja musikaaleihin. 

näistä mainittakoon mm. Joensuun kaupunginteatterin Lokki (2009) ja 

Huojuva talo (2008) sekä Teatterikorkeakoulun lopputyö Herkkujen altta-

rilla (2008). viimeisimmistä töistään kira tahtoo nostaa esille rospuutto-

ryhmän näytelmän idiotia – ehdotus esitykseksi, jossa hän toimii näytteli-

jänä ja kemin kaupunginteatteriin viime vuonna valmistuneen The Sound 

of Musicin. 

”Tanssi lähtee tilanteesta, liikkeestä ja rytmistä, jotka aukeavat absurdiksi 

ja menevät yli järjen. Tämä imaisee katsojan mukaansa ja toivon mukaan 

herättää hänessä tunteita ja synnyttää asioille tai ilmiöille uusia merkityk-

siä. My Fair Ladyn liike löytyy leikittelyn kautta”, kira kertoo koreografi-

an lähtökohdista. 

Teemu Mustonen – uusi kasvo näyttämöllä

JyväSkyLän kAUPUnginTeATTerin uusi kasvo alkavalla näytäntökaudella on Teemu 

Mustonen (s. 1979). Teemu on tuttu Helsingin kaupunginteatterin näyttämöiltä. Jyväskylässä 

hänet tullaan näkemään syyskaudella My Fair Ladyssa, Ansa-jännärissä sekä Heinähattu ja  

vilttitossu -näytelmässä.

Ohjaaja Miika Muranen ja 
koreografi kira riikonen
kuvat: Studio Luomansivu
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VIIHDYTTÄVÄN TYYLIKÄS,
KIERO JA KOOMINEN JÄNNÄRI 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERI | Ansa

Robert Thomas
ANSA

OHJAUS Anssi Valtonen

LAVASTUS Mikko Saastamoinen 

PUKUSUUNNITTELU Merja Levo

VALOSUUNNITTELU Japo Granlund

TEEMAMUSIIKKI Jyrki Heikkilä

ÄÄNISUUNNITTELU Mika Filpus

ROOLEISSA Jukka-Pekka Mikkonen, Eeva Hakulinen, Kari Kihl-

ström, Teemu Mustonen, Hannu Hiltunen, Piia Mannisenmäki

ENSI-ILTA SUURELLA NÄYTTÄMÖLLÄ 10.11.2010

R-kioskilta lippuja ostettaessa tapahtumanumero on 22463

www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Ansa pitää otteessaan
vASTAviHiTTy AviOPAri on häämatkan jälkeen asettunut alppima-

jaan viettämään kuherruskuukauttaan. vain kaksi päivää sen jälkeen vai-

mo on riidan päätteeksi kadonnut mystisesti. näytelmän alkaessa tuore 

aviomies on jo kymmenen päivää odottanut vaimonsa paluuta. Tapaus-

ta tutkiva komisario on neuvoton. Tutkimukset ovat jumittuneet eikä joh-

tolankoja ole. Silloin nuori aviovaimo yllättäen palaa ja asettuu taloksi. 

Mies on kauhuissaan: hän ei tunnista naista vaimokseen. Onko mies hullu 

vai nainen huijari? kuka on virittänyt ansan? ketä pitää uskoa? Onko 

keskuudessamme murhaaja? Jännitys tihenee ja säilyy loppuun asti. Ar-

voitus ratkeaa vasta viime minuuteilla. 

Ohjaaja Anssi valtonen lupaa katsojille viihdyttävän elämyksen jännärin 

parissa. ”Ansa on yksi maailmalla menestyneimmistä dekkareista, eikä 

ihme. Herkullinen, koomisen kimurantti juoni ja mainiot roolihahmot te-

kevät tästä tyylilajinsa huipun. Tavoitteenamme on viihdyttävä, tyylikäs 

ja ovela juttu, joka pitää katsojan pihdeissään alusta loppuun”, valtonen 

sanoo.

kuvat: Studio Luomansivu 
kollaasi: Marjo vihavainen

rOberT THOMAS (1927-1989) on ranskalainen näytelmäkirjai-

lija, näyttelijä, ohjaaja ja elokuvaohjaaja, joka nousi yhdessä yössä 

kuuluisuuteen, kun hänen näytelmänsä  Ansa (Piège pour un hom-

me seul) sai ensi-iltansa Pariisissa 28.1.1960. Myös Alfred Hitch-

cock kiinnostui aiheesta ja osti heti elokuvaoikeudet. Hän kuitenkin 

ehti kuolla ennen kuin pääsi aloittamaan tuotantoa. käsikirjoituksen 

pohjalta on myöhemmin tehty kaksi elokuvaa. 

JyväSkyLän kAUPUnginTeATTerin ja Ansa-jännärin ohjaaja 

Anssi valtonen täyttää seuraavan reilun vuoden ajan Tampereen teatterin 

johtajaksi siirtyneen reino braggen jättämät teatterinjohtajan saappaat. 

1.12.2011 tehtävässä aloittaa kari Arffman, joka tällä hetkellä toimii 

freelance-näyttelijänä ja ohjaajana. valtoselle johtajan pesti laajentaa 

työnkuvaa ja tuo uusia haasteita tutussa työympäristössä. 

”Olen edelleen ennen kaikkea ohjaaja, mutta johtajuus laittaa tarkaste-

lemaan asioita hiukan uudesta kulmasta, mikä on aina opettavaista ja 

kiinnostavaa. Tämä välikauteni johtajana on kuitenkin niin lyhyt, että mi-

tään erottuvaa omaa linjaa ei ehdi luoda. näen itseni sillanrakentajana 

reinon kaudesta karin kauteen”, valtonen tähdentää. Alkavan näytän-

tövuoden ohjelmistosta iso osa on ehditty suunnitella braggen johdolla. 

”Siitä eteenpäin asioita tuumaillaan jo yhteistyössä karin kanssa, vaikka 

minä niistä vastaankin. Tuleva kausi kokonaisuudessaan vaikuttaa edel-

listä hiukan kevyemmältä, laadusta tinkimättä”, valtonen lupaa. Mitään 

radikaalia linjan muutosta ei valtosen mukaan ole luvassa. 

”kyse on luonnollisesta aaltoliikkeestä. yhteen kauteen kun ei meillä 

mahdu kaikki se rikkaus ja moninaisuus mitä tämä rakas taiteenala jo 

tyylilajien kirjossa tarjoaa. kunnallisen teatterin tehtävänä on mielestäni 

tarjota seudun asukkaille monipuolinen kattaus teatteritaidetta, ja teki-

jätkin tarvitsevat vaihtelua kehittyäkseen. Oleellista on kuitenkin, että ei 

juututa vain menneiden kierrätykseen, vaan tekemisissä on tuntuma myös 

tähän päivään ja ajoittain kurkotetaan jo tulevaisuuteenkin”, valtonen 

visioi.

Valtonen luotsaa teatteria 
Braggen ja Arffmanin välissä
Teatterinjohtaja, ohjaaja 
Anssi valtonen
kuva: Matti Salmi



10 • Aaltoja! Aaltoja! • 11

Ohjaaja Mika nuojua, näyttelijä itsekin ja taaperoikäisen isä, kertoo, 

että hän innostui näytelmästä, koska siinä voi käyttää näyttelijän klov-

ninlahjoja ja huumoria. ”Pieni lapsi on luontaisesti täydellinen koomik-

ko rentoudessaan ja vilpittömyydessään. vauvaikäiset tutkivat maailmaa 

avoimin silmin ja ovat viisaita omassa puhtaudessaan. ilman holhoavaa 

kättä lapsi olisi kuitenkin vaarallisilla vesillä”, Mika sanoo. Ohjaajaa 

kiinnostaa se, että päähenkilö ei ole lastennäytelmistä tuttu pehmo- tai 

kotieläin, vaan puolitoistavuotias ihmisen alku, jota näyttelee tietysti ai-

kamies.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERI | Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset | Vaavin salattu elämä

SinikkA JA TiinA nOPOLAn kekseliäs koko perheen näytelmä etenee vauhdikkaasti tilanteesta toiseen. Anssi valtosen oh-

jauksessa Heinähattu ja vilttitossu nauttivat vapaudesta, kesästä, vakoilusta ja seikkailusta iiro rantalan säveltämän musii-

kin siivittäminä. Suosikkinäytelmä jatkaa syksyn ohjelmistossa yhtä railakkaana ja mukaansatempaavana kuin aiemminkin.

Sinikka ja Tiina Nopola
HEINÄHATTU, VILTTITOSSU JA 
RUBENSIN VELJEKSET

OHJAUS Anssi Valtonen

MUSIIKKI Iiro Rantala

LAVASTUS Mikko Saastamoinen

PUKUSUUNNITTELU Merja Levo

VALOSUUNNITTELU Japo Granlund

ÄÄNISUUNNITTELU Mika Filpus

ROOLEISSA Elina Korhonen, Raisa Vattulainen, Eeva Hakulinen, 

Matti Hakulinen, Jorma Böök, Jouni Salo, Piia Mannisenmäki, 

Taina Reponen, Teemu Mustonen, Hannu Lintukoski

SUOSITUS YLI 5-VUOTIAILLE

SUURELLA NÄYTTÄMÖLLÄ 4.12.2010 SAAKKA

R-kioskilta lippuja ostettaessa tapahtumanumero on 21102

Heinähattu ja Vilttitossu jatkavat Rubensin veljesten vakoilemista 

LÄHDE MUKAAN SEIKKAILUUN!
KRITIIKEISTÄ KOOTTUA

• ”Anssi valtosen ohjaama esitys luottaa nopolan sisarusten  

tyyliteltyihin ja sympaattisiin hahmoihin, mutta antaa samalla 

tilaa Jyväskylän kaupunginteatterin näyttelijöiden ominaispiir-

teille.” keskisuomalainen/Hannu Waarala

• ”elina korhonen ja raisa vattulainen tekevät loistotyötä ni-

miroolien Heinähattuna ja vilttitossuna. Lapsihahmojen olemus 

on tavoitettu jokaista elettä myöten, ja korhosen ja vattulaisen 

yhteispeli toimii.” keski-Suomen viikko/katariina kalmari

KATSOJAN 

KOMMENTTI

”Upeaa nähdä, miten hienosti 

ja huolella tämä lastennäytel-

mä oli tehty, kulisseja myöten. 

Aikuinenkin viihtyi ja 

nautti niin hyvin, ettei 

kertaakaan tarvinnut 

kelloa katsoa!”

KIRJAILIJOIDEN TERVEISET: ”Riemastuttava esitys!” 

Myös kirjailijat Sinikka nopola ja Tiina nopola kävivät katsastamassa Heinähatun ja 

vilttitossun vakoiluseikkailun ja pitivät näkemästään: ”Tämä oli yksi riemukkaimmista ja 

notkeimmista versioista, minkä olemme näytelmästämme nähneet. koko työryhmällä on ollut 

oivaltava ote, äärimmäisen tarkka silmä ja korva. kun näimme esityksen, huokailimme katsomossa: 

juuri näin! komiikka on täydellisesti rytmitetty, iiro rantalan säveltämät laulut soivat ja näyttelijät 

loistavat myös liikunnallisesti”, kirjailijat ihastelevat ja lupaavat tulla katsomaan esityksen myös uu-

destaan. nopolat kiittelevät tekijätiimiä myös siitä, että näyttämölle on onnistuttu loihtimaan kai-

kenikäisille sopiva sydämellinen komedia aikuisten hölmöydestä ja lasten tarkkanäköisyydestä.

HAUSKAA JA JÄNNÄÄ YÖTÄ VAAVIN SEURASSA
Ulf Nilsson
VAAVIN SALATTU ELÄMÄ

SUOMENNOS Liisa Urpelainen

OHJAUS Mika Nuojua (vier.)

LAVASTUS Pekka Korpiniitty (vier.)

PUKUSUUNNITTELU Merja Levo

VALOSUUNNITTELU Asko Konttinen

ROOLEISSA Jouni Salo ja Elina Korhonen

ENSI-ILTA PIENELLÄ NÄYTTÄMÖLLÄ 

26.10.2010

R-kioskilta lippuja ostettaessa 

tapahtumanumero on 22951

vAAvin SALATTU eLäMä on näytelmä 3-4 -vuotiaille ja sitä isom-

mille. Se kertoo puolitoistavuotiaasta vauvasta, joka tutkiskelee maail-

maa ja joutuu jännittäviin ja vähän pelottaviinkin tilanteisiin. Tarinassa 

vaavi herää aamuneljältä ja tekee monia kiellettyjä asioita. Mutta kaik-

ki mitä vaavi tekee on silti jollain tapaa järkevää ja harkittua. Teatte-

rin todellisuus mahdollistaa rajattoman seikkailun. Lapsen on helppo 

samaistua vaavin maailmaan, jossa vaarallisetkin asiat näyttäytyvät hu-

moristisina.

www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Piirros: Jukka kaikkonen

kuvat:
Anna koivisto

Vaavin salattu elämä on 
naperoikäisten näytelmä
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kOkO PerHeen TAnSSiSATU kaukametsän pakolaiset 

on ajankohtainen, luonnonsuojeluaiheinen tarina, jossa ra-

kastettavat ja hassut eläinystävykset etsivät uutta paikkaa 

elää ihmisten tuhottua heidän kotimetsänsä. esityksessä 

tanssii n. 80 Jyväskylän Tanssiopiston baletin, jazz- ja nyky-

tanssin sekä street dancen erikoiskoulutusryhmien oppilasta. esityksen toteuttaa Jy-

väskylän Tanssiyhdistys ry yhteistyössä Jyväskylän kaupunginteatterin ja Jyväskylän 

kuvataidekoulun kanssa. koreografeina Jyväskylän Tanssiopiston opettajia.

• Ensi-illat 27.11. klo 18.00 ja 19.15 pienellä näyttämöllä

• Seuraavat esitykset 2.-4.12. ja 10.12. klo 18.00 ja 19.15 

   11.12. klo 14.00 ja 15.15

• Esityksen kesto n. 50 min, ei väliaikaa.

• Liput 12 / 12 / 10 €

• R-kioskilta lippuja ostettaessa tapahtumanumero on 23256

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERI | Faijat | Forum-teatteria nuorille | Vierailut & yhteistyöt

Faijojen maalausurakka jatkuu
Pienen näyTTäMön ohjelmistossa jatkaa reino braggen ohjaa-

ma Faijat, joka tuo katsojien koettavaksi erotilanteisiin liittyviä miehi-

siä kipupisteitä. vaikka esitys käsittelee vakavia teemoja, on se kuitenkin 

hauska ja tragikoominen kertomus, josta jokainen voi löytää itsensä.

Olof Willgren
FAIJAT

SUOMENNOS Jarna Jalava-Keskinen

SOVITUS JA OHJAUS Reino Bragge

LAVASTUS JA PUVUT Risto Nykänen

VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELU Tuukka Toijanniemi

ROOLEISSA Reino Bragge, Jukka-Pekka Mikkonen, 

Antti Niskanen.

PIENELLÄ NÄYTTÄMÖLLÄ 4.12.2010 SAAKKA

R-kioskilta lippuja ostettaessa tapahtumanumero on 21103

kevääLLä TäySiLLe SALeiLLe esitetyn vierailu-

näytelmän toiveuusinta. Odotus on dokumentaarinen te-

atteriesitys kahdesta naisnäyttelijästä, Marja Packalé-

nista ja Pirkko Saisiosta – heidän rooleistaan ja roolien 

takaisesta todellisuudesta. rehellisesti ja itseironisesti 

kerrotut tarinat eivät jää vain yhden sukupuolen tai -polven kuvaukseksi. kerto-

musten henkilökohtaisuus takaa, että jokainen voi tunnistaa niistä itsensä. 

• Esitys 13.12. klo 19.00 suurella näyttämöllä

• Esityksen kesto noin 1 t 40 min

• Liput 25 / 23 / 18 €

• R-kioskilta lippuja ostettaessa tapahtumanumero on 21473

KOM-teatteri: Odotus

KRITIIKEISTÄ KOOTTUA

• ”Miesten käsittelyssä naisista tulee karikatyyrejä, mutta 

toisaalta, tämä onkin selkeästi miesten näkökulma. Ja hävet-

tää näin naisihmisenä myöntää, mutta jotain ikävän tuttua 

näissä kärjistetyissä hahmoissa on. bragge, Mikkonen ja nis-

kanen tekevät roolihahmoista todellisia ihmisiä. ihmisiä, joita 

elämä – ja naiset – ovat kohdelleet kaltoin.” 

demari/katariina kalmari

• ”Tässä esityksessä ei mässäillä, vaan esityksen alleviivaa-

maton kipeys ja kevyellä kädellä maalattu suru toimii.”

Aamulehti/Maarit Saarelainen

• ”kaupunginteatterin esitys selättää katsojan ennakkoluulot. 

Se rullaa kevyesti, ei puhu puhki, ja antaa tilaa katsojan omil-

le havainnoille ja oivalluksille. yhteenhitsautunut kolmikko 

saa aikaan lempeästi herjaavan, kyseenalaistavan teatteriesi-

tyksen. Osumia saavat niin naiset kuin miehetkin.”

keskisuomalainen/Maija-Liisa Westman

KATSOJIEN KERTOMAA

• ”Hieno esitys joka jätkältä. Aplodit olivat ihan 

liian pidättyväiset!” - Jätkä 70 v -

• ”Upea esitys, näyttelijät huikeita!”

KATSOJAN KOMMENTTI

”kipeästi kosketti,
sanattomastikin satutti.
Peiliä pitelitte,
venuksille väläytitte.
Maahan lyötyinä,
hukassa ja haavoilla,
silti jaloillaan.
rosoisina ja ruhjeilla,
tunteensa tavoittaneina,
niin auki mutta vahvoina.
Faijat osui ja upposi!”

enSi kerTAA OHJeLMiSTOSSAMMe nähdään myös soveltavaa 

teatteria. Toteutamme yhteistyössä Teatterikoneen kanssa viisi Forum-

teatteriesitystä erityisesti yläkouluikäisille nuorille ja heidän kanssaan 

työskenteleville. esitykset on käsikirjoitettu nuorilta kerättyjen tarinoi-

den pohjalta. Tarkastelussa on kipeitä, nuoria koskettavia teemoja. Puo-

Forumin nuoret tuo teatterin lähemmäksi yleisöä

näiden esitysten jälkeen Teatterikone vie Forumin nuoret kiertueelle. 

Lukuvuoden 2010-2011 aikana esitys on tilattavissa keski-Suomen alu-

een kouluihin, nuorisotaloille; paikkoihin missä nuoret ovat. Lisätiedot 

kiertue-esityksistä: www.teatterikone.fi

lisen tuntia kestävän näytelmäosuuden jälkeen alkaa yhteistoiminnallinen 

osuus yhdessä yleisön kanssa, jolloin yleisö pääsee kokeilemaan miten 

heidän ratkaisuehdotuksensa olisivat eri tilanteissa toimineet. keskuste-

lun ja osallistumisen myötä pyritään yhteisön ja yksilöiden voimaantu-

miseen.

• Forumin nuoret kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 

• Esitykset 31.8. klo 19, aihe: Kiusaaminen / 2.9. klo 19, aihe: 

   Vanhempien ero / 7.9. klo 19, aihe: Läheisen itsemurha / 

   9.9. klo 19, aihe: Päihteiden käyttö / 14.9. klo 19, aihe: Syömishäiriö

• Liput 10 / 10 / 5 € (sarjaliput 35 / 35 / 20 €)

• R-kioskilta lippuja ostettaessa tapahtumanumero on 22865

SUOMen eHkä HAUSkin kOOMikkO ismo Leikola käy läpi 

ihmisen elinkaaren vauvasta hautaan, kehdosta vaariin ja ikära-

joista ikäkriiseihin. ismon omalaatuinen tyyli ja veitsenterävät 

havainnot ihmiselon epäloogisuuksista takaavat unohtumatto-

man naurulihastreenin – ikään katsomatta. Oletko sinä väärän 

ikäinen? Mikä on tavoiteikäsi tälle kaudelle? nyt on tärkeitä ky-

symyksiä. varoitus: esitys saattaa pidentää ikääsi.

• Esitys to 25.11. klo 19 suurella näyttämöllä

• Esityksen kesto: reilu tunti

• Liput: 20 €

• R-kioskilta lippuja ostettaessa tapahtumanumero on 22700

Kaukametsän pakolaisetISMO LEIKOLA KASVAA IHMISENÄ
Elämän mittainen stand up show

teatteriminnat@elisanet.fi

www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

kuva: Matti Salmi

Forum-teatterin nelikko 
oikealta vasemmalle: 
Pasi Saarinen, Annu 
Sankilampi, Aaro vuotila 
ja jokerina pohjalla 
Antti niskanen
kuva: Annu Sankilampi

kuva: Laura 
Malmivaara

kuva: risto
Salmijärvi
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19:00 Forumin nuoret

 

19:00  Forumin nuoret

19:00  Forumin nuoret

19:00  Forumin nuoret

 

19:00  Forumin nuoret

19:00 Faijat 

 

13:00 Faijat

< Lisätietoja netistä

19:00 Faijat

19:00 Faijat

13:00 Faijat

19:00 Faijat 

18:00 vaavin salattu elämä

10:00 vaavin salattu elämä

18:00 kaukametsän pakolaiset

19:15 kaukametsän pakolaiset

18:00 kaukametsän pakolaiset

19:15 kaukametsän pakolaiset

13:00 Faijat

18:00 kaukametsän pakolaiset

19:15 kaukametsän pakolaiset

10:00 vaavin salattu elämä

18:00 vaavin salattu elämä 

18:00 vaavin salattu elämä 

18:00 kaukametsän pakolaiset

19:15 kaukametsän pakolaiset

14:00 kaukametsän pakolaiset

15:15 kaukametsän pakolaiset

JOULUKUU

ke 01.12. 19:00 Ansa

To 02.12. 13:00 Ansa (huom. matinea-

 esitys, liput 11 €!)

  19:00 My Fair Lady 

Pe 03.12. 19:00 Ansa

La 04.12. 13:00  Heinähattu 

  ja vilttitossu

 19:00 My Fair Lady

ke 08.12.

To 09.12. 19:00 Ansa 

Pe 10.12. 19:00 Ansa

 

La 11.12. 13:00 My Fair Lady

 19:00 Ansa

Ma 13.12. 19:00 Odotus, Kom-teatterin

  vierailuesitys

ke 15.12. 19:00 My Fair Lady 

Pe 31.12. 19:00 Macbeth-ooppera 

SUURI NÄYTTÄMÖ             PIENI NÄYTTÄMÖ

La 16.10. 13:00 My Fair Lady

 19:00 My Fair Lady

To 21.10. 18:00 Heinähattu ja 

  vilttitossu 

Pe 22.10. 19:00 My Fair Lady

 La 23.10. 13:00 Heinähattu ja 

  vilttitossu

 19:00 My Fair Lady

Ti 26.10. 

To 28.10. 19:00 My Fair Lady 

Pe 29.10. 19:00 My Fair Lady

La 30.10. 13:00 Heinähattu ja 

  vilttitossu

 19:00 My Fair Lady

MARRASKUU

Ti 02.11. 19:00 Teatteritiistai

  Vaavi-teemailta 

ke 03.11.

 To 04.11. 18:00 Heinähattu ja 

  vilttitossu 

Pe 05.11. 19:00 My Fair Lady

Ti 09.11. 19:00 Ansa

  (ennakko)

ke 10.11. 19:00 Ansa

  

Pe 12.11. 19:00 Ansa 

La 13.11. 13:00 Ansa

 19:00 My Fair Lady

ke 17.11.

To 18.11. 18:00 Heinähattu ja 

  vilttitossu

Pe 19.11. 19:00 Ansa 

La 20.11. 13:00 My Fair Lady

 19:00 Ansa

Ti 23.11. 19:00 Teatteritiistai

  Ansa-teemailta

ke 24.11.

 To 25.11. 19:00 Ismo Leikola 

  kasvaa ihmisenä 

Pe 26.11. 19:00 Ansa 

La 27.11. 13:00 My Fair Lady

  19:00 Ansa

19:00 Faijat

13:00 Faijat

10:00 vaavin salattu elämä   

          (ennakko)

18:00 Vaavin salattu elämä

10:00 vaavin salattu elämä

13:00 Faijat 

10:00 vaavin salattu elämä

18:00 vaavin salattu elämä 

10:00 vaavin salattu elämä

10:00 vaavin salattu elämä

19:00 Faijat

10:00 vaavin salattu elämä

10:00 vaavin salattu elämä

18:00 vaavin salattu elämä 

13:00 vaavin salattu elämä

10:00 vaavin salattu elämä

18:00 vaavin salattu elämä 

19:00 Faijat

10:00 vaavin salattu elämä

18:00 vaavin salattu elämä 

10:00 vaavin salattu elämä

18:00 vaavin salattu elämä 

18:00 kaukametsän pakolaiset

19:15 kaukametsän pakolaiset

ELO-SYYSKUU

ke 25.8. 

Ti 31.08. 

To 02.09. 

 Ti 07.09. 

 To 09.09. 19:00 My Fair Lady

  (ennakko)

Pe 10.09. 19:00 My Fair Lady

   (ennakko, myyty)

La 11.09. 19:00 My Fair Lady

Ti 14.09. 19:00 My Fair Lady

   (myyty)

To 16.09. 

Pe 17.09. 12:00 Heinähattu ja 

  vilttitossu

  19:00 My Fair Lady 

La 18.09. 13:00 Heinähattu ja 

  vilttitossu  

 19:00 My Fair Lady

Ti 21.09 Esirippu aukeaa - avoimet 

 avajaiset teatterilla!

ke 22.09.

Pe 24.09. 19:00 My Fair Lady

 La 25.09. 13:00 Heinähattu ja 

  vilttitossu

 19:00 My Fair Lady

Ti 28.09. 12:00 Heinähattu ja 

  vilttitossu

 To 30.09. 12:00 Heinähattu ja 

  vilttitossu

 

LOKAKUU

Pe 01.10. 19:00 My Fair Lady

La 02.10. 13:00 My Fair Lady

 19:00 My Fair Lady

            (myyty)

Ti 05.10. 19:00 My Fair Lady

            (myyty)

ke 06.10.

To 07.10. 19:00 My Fair Lady 

Pe 08.10. 19:00 My Fair Lady

La 09.10. 13:00 Heinähattu ja 

  vilttitossu

 19:00 My Fair Lady

ke 13.10.

Pe 15.10. 19:00 My Fair Lady

 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERI | Esityskalenteri

SUURI NÄYTTÄMÖ             PIENI NÄYTTÄMÖ SUURI NÄYTTÄMÖ             PIENI NÄYTTÄMÖ

LIPPUJEN HINNAT 1.8.–31.12.2010

MUISTA MYÖS:
• Lahjakortit 
• Kausikortit 
• Vaihtoliput 
• Vip-lahjakortit 
 yrityksille ja yhteisöille

SUURI NÄYTTÄMÖ peruslippu    eläkeläiset      opiskelijat, lapset, 
   työttömät, varusmieh.
My Fair Lady, 22269* 32 €   29 €  23 €
Ansa, 22463* 22 €   20 €  16 €
Heinähattu, vilttitossu ja 16 €   14 €  12 €
rubensin veljekset satu, 21102*       Perhelippu satuun (4-6 hlöä)  52 € - 78 €

PIENI NÄYTTÄMÖ
vaavin salattu elämä, 22951*  8 €   8 €     8 €
Forumin nuoret, 22865*  10 €    10 €     5 €
Faijat, 21103* 20 €    18 €    15 €
kaukametsän pakolaiset, 
tanssisatu, 23256* 12 € 12 € 10 €

*Tapahtumanumero 

Katso tiedot vierailuesityksistämme sivuilta 12-13.
Teatteri pidättää oikeudet hintojen tarkistuksiin. 
Perimme naulakkomaksun 1,5 €, ei alle 13 v. 

Lippumyymälä  Markkinointi
puh. (014) 266 0110 puh. (014) 266 0623
ma-la klo 12-19  ennakkomyynti ja tilausnäytännöt
vapaudenkatu 36  ryhmävaraukset myös sähköpostilla:
   teatteri.markkinointi@jkl.fi

Palvelumaksu 1,50 €/lippu netti- ja tekstiviestinä toimitetuista 
lipuista ja lippupisteen toimipaikoista ostetuista lipuista. 

NIKOLAINKULMAN 
LIPUNMYYNTI 
Puh. (014) 266 0114  
ma-pe klo 9-17, la klo 10-15  
Asemakatu 6

Teatterilippuja voit lunastaa myös r-kioskeista kautta maan. 
ennakkoon varatut liput löytyvät puhelinnumerosi perusteella. 
Jos et ole tehnyt ennakkovarausta, voit lunastaa liput tapahtuma-
numeron* perusteella. Palvelumaksu 1,50 €/lippu.

RYHMÄT
ryhmäalennus 2 € / lippu myönnetään peruslipun hinnasta, kun ryhmän koko 
on 20 henkilöä tai enemmän. ryhmät saavat 1 vapaalipun jokaista 20 mak-
settua lippua kohden. eläkeläisryhmät saavat 2 € alennuksen eläkeläishin-
noista. ryhmän on varmistettava varauksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen 
esitystä, jonka jälkeen liput lähetetään tilaajalle laskulla (laskutuslisä 3,50 €). 
Lähetettyjä lippuja ei lunasteta takaisin. ylivoimaisen esteen (force-majeure) 
sattuessa voi teatteri joutua peruuttamaan näytännön. Tällöin asiakkaalle pa-
lautetaan lipun hinta pääsylippua vastaan, muita menoja teatteri ei korvaa.

VÄLIAIKATARJOILU
Jyväskylän Teatteriminnat ry hoitaa teatteritalon kahvilapalveluja. 
Tiedustelut ja varaukset puh. (014) 215 750, (014) 266 4197 sekä 
040 5567 506. 

HUOM! SAAvUTHAn eSiTykSiiMMe AJOiSSA, SiLLä MyöHäSTy-
neeT PääSeväT kATSOMOOn vASTA väLiAJAn JäLkeen. JOS ryH-
Mään kUULUU LAPSikATSOJiA, vArMiSTAkAA AinA eTUkäTeen, 
eTTä näyTeLMä SOPii HeiLLe. eSiTykSen kUvAAMinen JA ää-
niTTäMinen On eHdOTTOMASTi kieLLeTTy.
   

www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

       =S-etuesitys, 2 € alennus kaikkien 
           hintaryhmien lipuista S-etukortilla

Muutokset mahdollisia, katso esitystiedot:
www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri
Lippumyymälä puh. (014) 266 0110

Viim. esitys!

klo 11-15 Joukkoverenluovutus yleisölämpiössä
Tule ja ojenna kätesi! Teatteriminnat tarjoavat kahvia ja pikkusuolaista.

Varaa pikkujoulupakettisi ajoissa!




