TURUN
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OPETTAJAN OPAS

TERVETULOA TURUN
KAUPUNGINTEATTERIIN!
Uuden teatterisukupolven kasvattaminen on meille tärkeä asia ja Te opettajat
olette siinä avainasemassa. Sen vuoksi olemme koonneet pienen oppaan, josta
näette nopeasti luokka-asteittain suosittelemamme esitykset.
Kulttuuripolku muuttuu pian Elämyspoluksi ja siitä koulut saavat uudet
ohjeistuksen syksyn aikana. Tulemme kehittämään uusia elämyskokonaisuuksia
kouluille. Tiedotamme kokonaisuuksista lisää myöhemmin. Muista siis aina
varausta tehdessäsi kysyä ajankohtaiset kuulumiset!
Olemme mukana myös Turun Teatterisäätiön Teatteri-iloa-hankkeessa,
jonka kautta alueen ysiluokkalaiset pääsevät maksutta teatteriin. Kysy lisää
myyntipalvelustamme!
Kouluille pyrimme räätälöimään aina edulliset hinnat, hyvät näytösajat ja
antamaan muita teatterissakäyntiä helpottavia etuja.
Myyntipalvelumme auttaa varausten teossa, neuvoo laskutuksessa ja antaa
parhaat vinkit. Ota yhteyttä soittamalla 02 262 0030 tai lähetä sähköpostia
osoitteeseen kaupunginteatteri.myynti@turku.fi.

ALAKOULULAISET
TIVOLI
Luvassa on värikäs, vauhdikas ja hauska matka huvipuistomaailmaan. Matkalla
5-vuotias Sofia tutustuu omiin tunteisiinsa oppaanaan rakkain unilelunsa ja
suuri tunneasiantuntija, turkulainen pehmohirvi Möttönen. Erilaisiin tunteisiin
törmätään niin possujunassa kuin kummituslinnassakin. Ikäsuositus 4–8 vuotta.
Esitykset 31.8.–26.11.2016 Linnateatterin teatterisalissa. Muista myös
päivänäytökset!
ROBIN HOODIN SYDÄN
Yllättäviä käänteitä, hurjia taisteluja, romantiikkaa ja hyytäviä hetkiä Sherwoodin
metsässä. Yli 9-vuotiaille suositeltava esitys tempaa mukaansa vauhdikkuudellaan,
näyttävällä miekkailulla ja huumorilla.
Esitykset 15.9.–10.12. Logomo-teatterissa. Muista myös päivänäytökset!
SAITURIN JOULU
Joulusadun Saituri on pihi karkkikauppias, joka pitää joulusta yhdestä ainoasta
syystä: se on hyvä karkinmyyntisesonki. Mutta voittaako joulun taika lopulta
Saiturin itsekkyyden? Yhdessä Aurinkobaletin kanssa tuotettu, Charles Dickensin
klassikkotarinaan perustuva tanssisatu sopii yli 6-vuotiaille.
Esitykset 2.12.–29.12. Logomo-teatterissa. Muista myös päivänäytökset!

YLÄKOULULAISET
ROBIN HOODIN SYDÄN
Yllättäviä käänteitä, hurjia taisteluja, romantiikkaa ja hyytäviä hetkiä Sherwoodin
metsässä. Yli 9-vuotiaille suositeltava esitys tempaa mukaansa vauhdikkuudellaan,
näyttävällä miekkailulla ja huumorilla.
Esitykset 15.9.–10.12. Logomo-teatterissa. Muista myös päivänäytökset!
KISSA KUUMALLA KATOLLA
Kissa kuumalla katolla on Tennessee Williamsin vahva moderni klassikko vuodelta
1955. Sini Pesosen ohjaus nostaa esille teemoja, jotka ovat nyt aivan yhtä
ajankohtaisia kuin 60 vuotta sitten: perhesuhteet, valheet, identiteetti, rakkaus...
Rooleissa mm. Pyry Nikkilä, Niina Koponen, Taneli Mäkelä ja Eila Halonen.
Esitykset 28.10.–29.12.2016 Logomo-teatterissa.
FRAGILE – SÄRKYVÄÄ
Fragile – särkyvää on esitys nuoren ihmisen hauraudesta ja haavoittuvuudesta.
Näytelmä käsittelee alkoholismia ja toimintahäiriöisen perheen dynamiikkaa,
mutta se kertoo myös toivosta: pahasta olosta saa puhua, eikä kenenkään tarvitse
jäädä yksin. Suomen Kansallisteatterin vierailu.
Esitykset 8.11. ja 9.11. Logomo-teatterissa. Päivänäytökset 9.11. klo 10 ja 13. Liput
päivänäytöksiin 12 €.

LUKIOLAISET
KISSA KUUMALLA KATOLLA
Kissa kuumalla katolla on Tennessee Williamsin vahva moderni klassikko vuodelta
1955. Sini Pesosen ohjaus nostaa esille teemoja, jotka ovat nyt aivan yhtä
ajankohtaisia kuin 60 vuotta sitten: perhesuhteet, valheet, identiteetti, rakkaus...
Rooleissa mm. Pyry Nikkilä, Niina Koponen, Taneli Mäkelä ja Eila Halonen.
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Turun Kaupunginteatterin
yhteistyöhanke tuottaa lukiolaisille oppimateriaalia tukemaan teatterielämystä.
Oppimateriaali on maksutonta. Kysy lisää myyntipalvelusta!
Esitykset 28.10.–29.12.2016 Logomo-teatterissa.
ROCK OF AGES
Musikaali Rock of Ages kertoo kahdesta nuoresta, jolla on suuret unelmat.
Rocktähteydestä haaveileva Drew ja näyttelijänuraansa aloitteleva Sherrie
kohtaavat toisensa Los Angelesin Sunset Stripillä. Mutta mikä on showbisneksessä
menestymisen hinta? Tai toisaalta – mitä ihmeen väliä sillä on, niin kauan kuin
musiikki soi ja baari on auki?!
1980-luvulle sijoittuvan musikaalin tarinaa vievät eteenpäin kappaleet bändeiltä
kuten Bon Jovi, Twisted Sister, Whitesnake, Survivor, Europe, Poison…
Esitykset 21.10–31.12.2016 Domino-teatterissa.

LUKIOLAISET
KÄRPÄSET JA HERRAT
Klassikkoromaanin inspiroimassa esityksessä valistuksen ihanteet joutuvat
koetukselle, kun näyttämöllä käydään neuvottelua yhteiselon säännöistä.
Onko mahdollista ylittää väljähtäneet normit ja totunnaisuudet, luoda täysin
uudenlainen yhdessä olemisen tapa? Teatterikorkeakoulun Lavat auki! -hanke.
Esitys 15.10. Sigyn-salissa.
FRAGILE – SÄRKYVÄÄ
Fragile – särkyvää on esitys nuoren ihmisen hauraudesta ja haavoittuvuudesta.
Näytelmä käsittelee alkoholismia ja toimintahäiriöisen perheen dynamiikkaa,
mutta se kertoo myös toivosta: pahasta olosta saa puhua, eikä kenenkään tarvitse
jäädä yksin. Suomen Kansallisteatterin vierailu.
Esitykset 8.11. ja 9.11. Logomo-teatterissa. Päivänäytökset 9.11. klo 10 ja 13. Liput
päivänäytöksiin 12 €.

INFO
TEATTERISSA
Eteispalvelu on opettajan johdolla tuleville koululaisryhmille maksuton.
Eteispalveluun on hyvä jättää ulkovaatteet ja reput, jotta ne eivät pyöri katsomon
jalkatiloissa.
Oppilaille on vielä hyvä muistuttaa, että matkapuhelimet tulisi laittaa
äänettömälle eikä esitysten kuvaaminen ole sallittua.
Esitysrauhan takaamiseksi sekä näyttämölle että yleisöön tulisi rapisevien
syötävien ottamista katsomoon välttää.
Kaikista kielloista huolimatta teatterin tulisi olla hauska ja liikuttava matalan
kynnyksen kokemus. Esimerkiksi pukeutumiseen ei tarvitse erityisesti panostaa –
jollei itse halua.
OPISKELIJOIDEN VIIME HETKEN ETU
Vinkatkaa opiskelijoille myös Turun Kaupunginteatterin viime hetken
opiskelijaedusta!
Arki-iltojen näytöksiin voi ostaa saman päivän aikana opiskelijalipun kymmenen
euron etuhintaan. Etu koskee kaikkia Turun Kaupunginteatterin esityksiä Logomoja Domino-teattereissa maanantaista torstaihin, jos katsomossa on tilaa.
Etu ei koske ulkopuolisten toimijoiden tilavuokrauksia (syksyllä 2016 Stand Up,
Turku! -keikat).
Edun voi lunastaa opiskelijakorttia näyttämällä Hallin Lippis -lippukassalta Turun
Kauppahallista, teatterien omilta lippukassoilta tuntia ennen esitystä tai soittamalla
teatterin myyntipalveluun. Etuhintaiset liput voi varata vain saman päivän aikana.
LISÄTIEDOT
Koko ohjelmistomme ja lisätietoa edellä mainituista esityksistä löydät osoitteesta
turunkaupunginteatteri.fi
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