
TOTEM-teatteri kiertää vuonna 2019 tilauksesta kouluissa avarakatseisella 

komedialla: 

 

 
 
Alakoululaisille suunnattu kiertue-esitys Lammassaaressa – komedia 

käyttäytymissäännöistä käsittelee perheen kesälomaviikon kehyksessä 

sääntöjä. Miksi sääntöjä on? Miten säännöt liittyvät sekä yksilön 

vapauteen, että toisten kunnioittamiseen? Entä mikä on kiellon ja halun 

välinen suhde? Esitys tarkastelee näitä kysymyksiä komedian keinoin; 

komedian, joka on kautta aikain ollut oiva tapa sekä tarkastella että 

tarvittaessa kritisoida yhteisön sääntöjä, lakia ja valtaa. 

 
Lammassaaressa-esityksen perusmuoto on lukudraama. Kyse ei kuitenkaan ole 

perinteisestä lukudraamatapahtumasta, vaan lukemisesta itsestään ja 

lukemistapahtumasta sinänsä. Muotonsa puolesta esitys kysyy lukemisen 

merkitystä osana kulttuuriamme, ja siten esitys on tulevaisuuden ihmistä 

tarkasteleva ja rakentava, avarakatseinen ja utelias, futuristis-

konservatiivinen kokonaisuus. 

 

Esityksen käsikirjoittanut ja ohjannut Tuomas Timonen on helsinkiläinen 

ohjaaja, dramaturgi, runoilija ja rohkeasti esitystaidetta uudistava 

esitystaiteilija. Timonen on saanut tunnustusta monialaisesti kokeilevana 

esitystaiteen tekijänä. 

 
Esitykseen liittyy myös yleisötyötä, jossa tarjotaan välineitä tulkita 

nykyteatteria oppilaiden kanssa. Joka esityksen päätteeksi pidetään 

yleisökeskustelu ja kaikki esityksen tilanneet koulut saavat 

tehtävämateriaalit sekä nopeimmat myös työpajat. Kokonaisuutena esitys, 

työpaja ja tehtävät tarjoavat osallistavia virikkeitä opetukseen. 

Palvelussamme painottuu monilukutaidon, ajattelemaan oppimisen, 

vuorovaikutuksen ja kokemuksellisuuden tärkeys – positiivisen pedagogian 

mukaisesti kannustaen ja ilon kautta! 

Käsikirjoitus ja ohjaus: Tuomas Timonen | Lavastus ja pukusuunnittelu: 

Tomi Suovankoski | Äänisuunnittelu: Markus Heino | Graafinen materiaali, 

traileri ja valokuvat: Tomi Suovankoski | Esiintyjät: Pasi Lappalainen ja 

Päivi Rissanen | Työpaja- ja tehtäväsuunnittelu: Tanja Turpeinen | 

Teknikot: Ilpo Heikkinen / Jan Liesaho / Jaanus Lintera / Jusa Porkola | 

Tuotanto: TOTEM-teatteri /Tiina Piispa 



Suunnattu: alakouluikäisille 

Kesto: 45 min + n. 10 min mittainen loppukeskustelu             

Ensi-ilta: 23.1.2019 Espoossa 

Ohjelmistossa näytäntövuoden 2019. 

 

Tilaksi käy liikuntasali tai vastaava, lattiatilaa tarvitaan noin 6x6m, 

loppuosa on katsomoa. Lisäksi tarvitaan voimavirtaa (16/32A). TOTEM-

teatteri vastaa kaikesta esityksen vaatimasta tekniikasta. 

 

 

Teatteriesityksen voi tilata omalle koululle. Yhteen näytökseen mahtuu 

enintään 200 katsojaa. Esityksen hinta on 660 € yksi näytös ja 1200 € 

kaksi peräkkäistä näytöstä. 

Esitykseen liittyvät oleellisena osana myös sähköisessä muodossa olevat 

maksuttomat tehtävämateriaalit sekä työpaja, jota on mahdollisuus tilata 

maks. 25 oppilaan ryhmille. Maksuttomia työpajoja voimme tarjota 

nopeimmille 3kpl/näytös!  

Esitys on kiertueella ja tilattavissa 29.11.2019 asti. 

 

 

Tee tilaus ja sovitaan säännöt! 

 

Tiedustelut ja varaukset:  

tuottaja@totemteatteri.com, p.050-547 0047 

www.totemteatteri.com   

 

Voit seurata meitä myös Facebookissa, Twitterissä ja Instassa!  

 

 

TULPANBUBBLAN – börskraschen och pengarnas uppkomst med tillhörande verkstäder turnerar år 2019. 

 

 
 
 
 
 
    
TOTEM-teatteri on kiertävä espoolainen ammattiteatteri, joka on toiminut vuodesta 1986. Esityksissään 
teatteri keskittyy kouluikäisille suunnattuun nykyteatteriin, joka käsittelee ajassa olevia ilmiöitä nuoren 
katsojan näkökulmasta. Esitystoiminnan lisäksi TOTEM-teatteri kehittää aktiivisesti koululaisille suunnattua 
yleisötyötä. 
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