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     Tule viettämään 
Espoo-päivää 
   kanssamme! 

Esirippu auki la 26.8. klo 11 – 15

Maistiaisia syksyn ohjelmistosta 

Elämyksellinen temppurata viineistä  

– tule testaamaan taitosi!

Kulissikierrokset tasatunnein,  

ilmoittautuminen paikan päällä

Maskeerausnäytöksiä

Espoo-päivän lipputarjouksia

Lapsille teatteripaja ja kasvomaalauksia

Pihakahvilassa lättyjä ja muita kesäherkkuja!

Revontulihalli, Revontulentie 8, Tapiola



Minulla on ilo esittäytyä. Olen Erik Söderblom, ooppera- ja teatte-
riohjaaja, Espoon Kaupunginteatterin uusi johtaja. 

Nuoruudessa touhusin musiikin parissa. Sitten aloin tehdä teat-
teria. Toimin Turun Kaupunginteatterin ohjaajana. Tulin helsinkiin 
ja olin mukana luomassa Q-teatteria ja Baltic Circle -teatterifes-
tivaalia. Työskentelin teatterikoulun näyttelijäntyön professorina 
ja vararehtorina. Nyt viimeksi toimin helsingin juhlaviikkojen 
toiminnanjohtajana. 

Otan teatterinjohtajan tehtävän vastaan nöyränä ja innostuneen 
ylpeänä. Espoon Kaupunginteatteri on Suomen kiinnostavin 
teatteri.

Espoon Kaupunginteatteri on Suomen kiinnostavin teatteri. Miksi? 
Koska se on rajattomien mahdollisuuksien teatteri. 

Metro tulee. Se tuo kymmeniätuhansia kiinnostuneita katsojia 
teatterin piiriin.

Teatteritalo tulee. Talohanke antaa nostetta ei vain teatterille vaan 
koko espoolaiselle kulttuurikentälle. Espoo on näkyvä edelläkävi-
jäkaupunki ei pelkästään Suomessa, vaan kansainvälisestikin, ja 
ansaitsee tulevaisuuteen ojentautuvan kulttuurin. Yhdessä muiden 
hienojen ja laadukkaiden espoolaisten kulttuuritoimijoiden kuten 
EMMAn ja Tapiola Sinfoniettan kanssa, Espoon Kaupunginteatteri 
haluaa olla mukana tekemässä Espoosta kansainvälisesti näkyvän, 
uuden urbaanin kulttuurin majakan.

Suomi kansainvälistyy. Espoon Kaupunginteatteri on maan ainoa 
teatteri joka on ottanut asiakseen myös muiden kun suomen ja 
ruotsin kielellä kommunikoivien kansalaisten palvelemisen. Tässä-
kin mielessä Espoon Kaupunginteatteri – Suomen kansainvälinen 
teatteri – osoittaa tietä.

Maailma, mukaan lukien Suomi, on täynnä kiinnostavia teatteritai-
teilijoita ja kiinnostavia esityksiä. Nämä taiteilijat ja nämä esitykset, 
niistä kaikkein kiinnostavimmat, kaikkein ajankohtaisimmat, kaik-
kein terävimmät, kaikkein ravistuttavimmat, kaikkein hienoimmat, 
pitää saada Espooseen. Sillä tavalla teemme Espoosta maailmalla 
näkyvän esittävän taiteen keskuksen.  

haluan kutsua Espoon Kaupunginteatterin yleisön mukaan 
matkalle joka alkaa NYT.

Erik Söderblom

I have the pleasure of presenting myself.  My name is Erik Söder-
blom, an opera and theatre director, the new Artistic Director of 
Espoo City Theatre. 

When I was young, I did all kinds of things within music. Then I 
went over to the theatre and worked as director of Turku City Thea-
tre. After this I came back to helsinki and participated in creating 
Q-teatteri and the Baltic Circle theatre festival. I worked as Profes-
sor of Acting and Vice Rector at the Theatre Academy. My latest 
appointment was CEO of the helsinki Festival. 

I accept the post as Artistic Director with humbleness and enthu-
siastic pride. Espoo City Theatre is the most interesting theatre in 
Finland.

Espoo City Theatre is the most interesting theatre in Finland. Why? 
Because it is a theatre with unlimited possibilities. 

The metro line will come to Espoo and bring thousands of inter-
ested spectators to the theatre.

The new theatre house will be built. The project will not only 
give momentum to the theatre but the whole field of culture in 
Espoo.  Espoo is a prominent forerunner, not only in Finland but 
internationally as well, and it deserves future-oriented cultural life. 
Together with other fine and high-quality cultural actors in Espoo, 
such as EMMA and Tapiola Sinfonietta, Espoo City Theatre wants 
to turn Espoo into an internationally prominent beacon of the new 
urban culture.

Finland is becoming international. Espoo City Theatre is the only 
theatre in Finland that has undertaken to serve other citizens 
than those who communicate in Finnish and Swedish. Even in this 
respect Espoo City Theatre – the International Theatre of Finland 
– takes the leading role as pathfinder.  

The world, including Finland, is full of interesting theatre artists and 
performances. We must get these artists and these performances, 
the most interesting and most timely, the sharpest and most shak-
ing, the utterly finest, to Espoo. In this manner we will make Espoo 
a centre of performing arts that is known all over the world.  

I wish to invite the audience of the Espoo City Theatre to a journey 
that will begin NOW.

Erik Söderblom

MINULLA ON ILO

I HAVE THE PLEASURE
Sasa Tkalcan
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PAAvO WESTERbERgIn uusi näytelmä on moder-

ni draama perisynnistä ja syyllisyydestä. Intiimin ja 

samalla universaalin tarinan ytimessä ovat ikuiset kysy-

mykset ihmisyydestä ja olemassaolon tarkoituksesta.  

Näytelmä tapahtuu aikana jolloin ympäröivä maail-

ma on murroksessa, ehkäpä jonkin suuren poliittisen 

kriisin tai jonkin muun maailmanlaajuisen katastrofin 

ollessa käynnissä.

Tapahtumat saavat alkunsa viattomasta koiratappelus-

ta. Tai sitten kaikki alkoi puutarhajuhlissa kauan sitten. 

Tai squashkentällä muutamia vuosia sitten. 

Nyt ollaan kuitenkin rikostutkijan toimistohuoneessa 

syrjäisellä poliisiasemalla, esikaupungin laitamilla, 

kenties joskus kauan sitten rakennetun metroaseman 

vieressä. Onko kyse tästä hetkestä vai huomisesta? 

Onko kyse jostain, mitä tapahtui 500 vuotta sitten? Vai 

seuraavan 500 vuoden päästä? Mitä me muistamme 

ja miksi? 

On tapahtunut rikos. Mysteeriä ratkovat kolme henki-

löä, kukin omalla tavallaan. Jokaisella on syynsä. Jokai-

sella syyllisyytensä. 

Seuraavat 500 vuotta on kiihkeä trilleri, joka käsittelee 

luterilaista elämänvalhetta, perisyntiä ja syyllisyyttä, 

elämätöntä elämää ja elettyä. Samalla se on kolmen 

henkilön välinen ankara draama, joka aukeaa vähitellen 

ja tarjoaa yllätyksiä ja hurjia käänteitä loppuun saakka.

SEURAAVAT 
500 VUOTTA

Kantaesitys Revontulihallissa 
ke 20.9. klo 19, muut 19.9.–2.12.

ROOLEISSA 
Eero Aho
Ria Kataja 
Carl-Kristian Rundman

TEKSTI jA OhjAuS 
Paavo Westerberg

DRAMATuRgI 
jukka viikilä

LAvASTuS jA PuKuSuunnITTELu 
Markus Tsokkinen

vALOSuunnITTELu 
ville Seppänen

ÄÄnISuunnITTELu 
Tommi Koskinen

vIDEOSuunnITTELu 
Timo Teräväinen

MASKEERAuKSEn SuunnITTELu 
Kaarina Kokkonen

vALOKuvAT 
Stefan bremer

IKÄSuOSITuS 14+

Esitykseen liittyy maksuton DRAAMA-
TyöPAjA ja OPPIMATERIAALIPAKETTI 
koululaisryhmille.

kOTIMAINEN
kantaesitys
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kOTIMAINEN
kantaesitys

Esitykset Louhisalissa 
ke 27.9. klo 19, to 28.9. klo 19, pe 29.9. klo 19,
la 30.9. klo 15; 
to 28.9. esityksen jälkeen taiteilijatapaaminen

I Louhisalen ons 27.9 kl. 19, tor 28.9 kl. 19, 
fre 29.9 kl. 19, lör 30.9 kl. 15; 
tor 28.9 konstnärsträff efter föreställningen

nÄyTTÄMöLLÄ / På SCEn 
Stina Ekblad, ylva Ekblad

TEKSTI / TExT 
Susanne Ringell

SuOMEnnOS / övERSÄTTnIng 
Laura Ruohonen

OhjAuS / REgI 
ulrika bengts

LAvASTuS / SCEnOgRAfI 
Katrin brännström, Atsuko hamanaka

PuKuSuunnITTELu / KOSTyM 
Linn Wara

MuSIK 
Peter hägerstrand

vALOSuunnITTELu / LjuS 
Mari Agge

ESITySKIELI ruotsi, tekstitys suomeksi
SPELAS På svenska, textas på finska

Klockriketeatern, helsinki

DE 
LANgERHANSkA 
öARNA
Sisarukset Stina ja 
ylva Ekblad yhdessä 
näyttämöllä!

SuSAnnE RIngELLIn uusi näytelmä De 

langerhanska öarna on leikkisä dystopia 

kahdesta siskoksesta. Tapaamme heidät hotel-

lihuoneessa. heillä on toisensa mutta se onkin 

ainoa asia, josta voimme olla varmoja. 

Esitys on runollinen ja haikea draama ihmisenä 

olemisesta, annettujen totuuksien ja sääntöjen 

vastustamisesta, unelmista ja kaipuusta. 

DE LAngERhAnSKA öARnA är nyskriven 

finländsk dramatik på svenska, som tar upp 

existentiella frågor i en enaktare. Texten är skri-

ven med systrarna Stina och Ylva Ekblad i åtan-

ke. Susanne Ringell beskriven historien som en 

lekfull dystopi. I pjäsen möter vi två systrar i ett 

hotellrum. De har varandra, men det är också 

det enda de verkar ha och vara säkra på.
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MITÄ yKSITyInEn IhMInEn voi tehdä, kun ilmas-

tonmuutos tuhoaa koko maailman? Tamperelaisen 

Teatteri Siperian Eikä kukaan meitä enää etsi käsittelee 

vakavaa aihetta huumorilla ja lohdullisesti.

Näytelmässä kohdataan tavallisia ihmisiä pohtimassa 

ratkaisujaan, valintojaan ja tulevaisuuttaan suhteessa 

ehkä suurimpaan kriisiin, jonka ihmiskunta on koskaan 

kohdannut. Konkreettinen vaikuttaminen maailman 

asioihin ruohonjuuritasolla tuntuu mahdottomalta ja 

samalla koko maailmaa olisi kannettava hartioillaan. 

Toiset taas näkevät parhaaksi sulkea silmänsä koko 

kriisiltä. Kaisalle pelkät arjen valinnat eivät enää riitä, 

Malla vetää ekoherätykseen mukanaan myös perheen-

sä ja Jaska aikoo pelastaa maailmanlopun tullen edes 

itsensä.

Onko luomu- ja kierrätyspuuhastelu vain omantunnon 

viherpesua? Miksi jokaiseen puhelinmalliin on oman-

lainen laturinsa? Minkälainen perintö jää tuleville suku-

polville? Kannattaako tällaiseen maailmaan ylipäätään 

tehdä lisää lapsia? Ja mitä tämän kaiken keskellä ajat-

telee jään sulamista seuraava jääkarhu?

Esitykset Louhisalissa
ma 9.10. klo 19, ti 10.10. klo 13, 
ti 10.10. klo 19

OhjAuS 
Tommi Kainulainen

KÄSIKIRjOITuS 
Tommi Kainulainen, Marika heiskanen, 
Karoliina blackburn, Reidar Palmgren

nÄyTTELIjÄT 
Marika heiskanen, Karoliina blackburn, 
Tytti Marttila, jaakko Ohtonen

LAvASTuS- jA vALOSuunnITTELu 
Petri Tuhkanen

KESTO 2h 40min, sis.väliajan

Esitys sopii yläkoululaisille

Esitykseen liittyy maksuton DRAAMA-
TyöPAjA ja OPPIMATERIAALIPAKETTI 
koululaisryhmille.

Teatteri Siperia, Tampere

EIkä kUkAAN 
MEITä ENää ETSI

kOTIMAINEN
vierailu
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TÄSSÄ On MARK.

Olen saattanut mennä hieman 

sekaisin...

Mark on näyttelijä.

Unohtelen vuorosanoja. Jätin 

tyttöystäväni ja olen alkanut haista.

Mark oli näyttelijä.

Mikä pahinta, olen tavannut 

paholaisen.

 

Mark Lockyer on näyttelijä The 

Royal Shakespeare Companyssa. 

Eräänä aurinkoisena päivänä hänen 

elämänsä muuttuu peruuttamat-

tomasti. Mark kadottaa itsensä 

ja itsekontrollinsa sekä kykynsä 

Mark Lockyer, Iso-britannia 

LIVINg WITH 
THE LIgHTS ON

Esitykset Louhisalissa to 12.10. klo 19, 
pe 13.10. klo 19, la 14.10. klo 15.

nÄyTTÄMöLLÄ 
Mark Lockyer

OhjAuS 
Ramin gray

ESITySKIELI englanti, tekstitys 
suomeksi

KESTO 1h 10min, ei väliaikaa

IKÄSuOSITuS +14v.

Performances at Louhi hall, 
Espoo Cultural Centre (Kulttuuriaukio 2, Tapiola) 
Thu 12th Oct 7 pm, fri 13th Oct 7 pm, 
Sat 14th Oct 3 pm 

WRITTEn AnD PERfORMED by 
Mark Lockyer

DIRECTED by 
Ramin gray

LAnguAgE performed in English, 
subtitles in finnish

DuRATIOn 1 h 10 min, no intermission

AgE guIDE for everyone aged 14 and over

kANSAIN-
VäLINEN 
vierailu

harjoittaa ammattiaan. Alkaa uusi 

elämä, jossa jokainen päivä on 

tasapainoilua rotkon reunalla ja 

taistelua pimeyttä vastaan.

Markin tarina on tosi. Mark on elävä 

todiste siitä, että mielenterveyden 

järkkyminen voi osua kenen tahan-

sa kohdalle ja että siitä voi selvi-

tä. hurja, hauska ja liikuttavakin 

monologi antaa rohkeasti kasvot 

mielen sairauksille.

Yleisö- ja arvostelumenestys 

suoraan teatterimaailman keskuk-

sesta Lontoosta!

MEET MARK.

The thing is I’ve got myself into a bit 

of a mess…

Mark’s an actor.

I keep forgetting my lines. I’ve left 

my girlfriend and I’m beginning to 

stink.

Mark was an actor.

And to make matters worse I’ve met 

the Devil.

hilarious, touching and utterly 

bonkers, a gripping story of a life 

lived at the edge.
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LARS vOn TRIERIn kirjoittama Pomo! lähtee 

liikkeelle asetelmasta, jossa turkulainen pienyri-

tys palkkaa näyttelijän esittämään johtajaa tärke-

ää liiketapaamista varten. Valepomon on tarkoi-

tus pysytellä kuvioissa vain noin kahden virkkeen 

verran – mutta kuten kunnon komediaan kuuluu, 

näin ei todellakaan käy. Pian firmaa johtaa mies, 

jonka ansiosta porukas sählätä niinpal hirviäst ja 

iha ihmeellisel taval!

Väärinkäsitysten ja kohellusten toimistosopas-

sa hääräävät muiden mukana valepomo Mikko 

Nousiainen, auktoriteettiaan kammoava todelli-

nen johtaja Teemu Aromaa, venäläisenä liikemie-

henä työskentelevä huumorin ruumiillistuma Tom 

Petäjä sekä ihanan naiivi ja loputtoman utelias 

Liisa eli Linda Wiklund.

 

Esitykset Louhisalissa
ma 23.10. klo 19, ti 24.10. klo 19,
ke 25.10. klo 13

KÄSIKIRjOITuS
Lars von Trier

ALKuPERÄISSOvITuS 
jack Mcnamara

SuOMEnnOS jA OhjAuS 
Mika Eirtovaara

ROOLEISSA 
Mikko nousiainen, Teemu Aromaa, 
Tom Petäjä, Linda Wiklund, Suvi Aarrekari 
ja jere hultin

KuvAT 
Otto-ville väätäinen

KESTO 1h 55 min, sis.väliajan

Linnateatteri, Turku

POMO! Toimistokomedia turkulaisittain!

kOTIMAINEN
vierailu
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Esitykset Louhisalissa 
ke 15.11. klo 19, to 16.11. klo 19, 
pe 17.11. klo 19, la 18.11. klo 15 ja 19

OhjAuS 
Iñaki Rikarte

TARInA 
josé Dault, garbiñe Insausti, 
Iñaki Rikarte, Edu Cárcamo, 
Rolando San Martín

nÄyTTÄMöLLÄ 
josé Dault, garbiñe Insausti,
 Edu Cárcamo

MuSIIKKI 
Luis Miguel Cobo

KESTO 1 h 20 min, ei väliaikaa

SAnATOn ESITyS

IKÄSuOSITuS  
Aikuisyleisölle suunnattu esitys 
sopii myös 10 vuotta täyttäneille 

Kulunka Teatro, baskimaa

SOLITUDES
RAKASTETTAvA bASKIMAALAInEn naamioteatteri-

ryhmä Kulunka Teatro palaa uudella esityksellään!

André y Dorine hurmasi espoolaisyleisön keväällä 2016. 

Nyt nähtävä esitys on nimeltään Solitudes.

Sanattoman tarinan päähenkilö on vanha mies, joka ei 

halua taipua muiden ihmisten hänelle asettamiin raamei-

hin vaan pitää kiinni omasta itsestään. Rutiineistaan, 

nautinnoistaan, pienistä iloa tuottavista asioista, joita muut 

eivät ymmärrä. Ylpeydestään ja omanarvontunnostaan.

Solitudes on kertomus siitä, miten yksin ihminen lopulta 

toistenkin keskellä on. Tarina on samaan aikaan riipaiseva 

ja lohdullisen kaunis. Naamioteatterin ilman sanoja tapah-

tuva ilmaisu on syvän puhuttelevaa ja taianomaista.

ThE AMAzIng KuLunKA TEATRO is back in Finland! 

Solitudes is a creative, sad, but also humorous story about 

loneliness and the lack of communication between fami-

ly members. The wordless show is geared towards adult 

audiences. 

kANSAIN-
VäLINEN 
vierailu

     ESPOON KAUPUNgINTEATTERI      15 



16     ESPOON KAUPUNgINTEATTERI 



”Kollaa kesti, entä me?”

Näytelmässä seurataan mieheksi kasvamisen 

vaiheita satavuotiaassa Suomessa nuoren kenttä-

papin Jorma heiskasen tarinan kautta. heiskanen 

osallistui talvisotaan juuri papiksi valmistumisensa 

jälkeen ja joutui toimimaan ikätoveriensa henkisenä 

isänä ja sielunpaimenena olosuhteissa, jotka olivat 

vastavalmistuneelle teologille täysin poikkeukselli-

sia. heiskanen kirjoitti kokemuksistaan kirjan heti 

sodan jälkeen. hän katosi jatkosodan alussa kesä-

kuussa 1941.

Näytelmä pohtii suomalaista mieskuvaa ja kysyy 

rakentaako historia tulevaisuuttamme ja onko 

nykypäivän nuorilla miehillä ja isillä mahdollisuut-

ta ja halua muuttaa sitä. Voiko sotien aiheuttaman 

taakkasiirtymän katkaista, ennen kuin traumat 

haamuistuvat ja niiden alkuperäinen syy häviää? 

Miten murtaa vaikenemisen ketju nykyhetkessä? 

Miten olla lapselle vanhempi vailla omaa kokemusta 

isyydestä?

Espoon Kaupunginteatterissa kantaesityksensä 

saavan monologin on dramatisoinut Marjo heiska-

sen Kollaan kenttäpapin tarina -teoksen pohjalta 

Riku J. Korhonen.

Näytelmä sisältää otteita myös teoksista:

Jorma heiskanen; Kenttäpappina Kollaalla, Erkki 

Palolampi; Kollaa kestää.

Esitykset Louhisalissa
ke 22.11. klo 19 (ennakko), 
pe 24.11. klo 19 (ensi-ilta),
la 25.11. klo 15, 
ma 4.12. klo 13, 
ti 5.12. klo 19

nÄyTTÄMöLLÄ 
Riku j. Korhonen

OhjAuS 
Sakari Kirjavainen

ÄÄnISuunnITTELu 
janne Auvinen

KESTO n. 2h, sis. väliajan

ISäN jäLkI
Kollaan kenttäpapin tarina

kOTIMAINEN
kantaesitys
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Circo Aereo

kINEMA
huIPPuTASOn nyKySIRKuSvIERAILu Suomi 100 

-juhlavuoden ohjelmistossa. Yhteistyössä Cirko – Uuden 

sirkuksen keskus.

Lavalla kohtaavat elävä räsynukke, maailman suuripäisin 

mies ja itsensä taisteluun haastava hurjapää. Jonglööri 

koettaa selvitä myrskytuulesta ja akrobaatti purukumin 

lailla venyvistä raajoistaan.

Kansainvälinen taiteilijajoukko auttaa, häiritsee ja 

estelee toisiaan sattumanvaraisella logiikalla. Kuvat 

muuttuvat eläviksi ja liikkeet ja kehot monistuvat kuin 

kaleidoskoopissa.

Taito ja huumori lumoavat katsojan palkitun Circo Aereon 

uudessa teoksessa.

A TOP-CLASS COnTEMPORARy CIRCuS production 

just before Christmas!

A living rag doll, the man with the world’s biggest head and 

a daredevil who challenges himself to a fight meet on the 

stage. A juggler tries to survive a storm and an acrobat tries 

to cope with his limbs that stretch as chewing gum. 

An international group of artists help, disturb and deter 

each other with random logic. Pictures come alive and 

movements and bodies are multiplied like in a kaleidoscope. 

Extreme skills and a sense of humour bewitch spectators 

in Circo Aereo’s new performance.

Esitykset Louhisalissa
ti 12.12. klo 19, ke 13.12. klo 19, 
to 14.12. klo 19, pe 15.12. klo 19, 
la 16.12. klo 14, la 16.12. klo 18

KOnSEPTI jA OhjAuS 
Maksim Komaro

ESIInTyjÄT 
Karoline Aamås, Lisa Angberg, 
Karina Saarela, veli-Matti Saarela, 
Onni Toivonen

vIDEOSuunnITTELu 
Kalle nio

vALOSuunnITTELu 
juho Rahijärvi

MuSIIKKI 
Tuomas norvio

PuvuSTuS 
Kristina nováková záveská

LAvASTuS 
Katrine høyberg, Kalle nio, 
juho Rahijärvi, Maksim Komaro

TuOTAnTO 
Circo Aereo, Cirko – uuden sirkuksen  
keskus, Suomen Tukholman instituutti

KESTO n. 1h 5min, ei väliaikaa

IKÄSuOSITuS 7+

kOTIMAINEN
vierailu
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RAKASTETTu nÄyTTELIjÄ Seela Sella juhlii 

merkkipäiväänsä monologilla, jossa maailmaa 

katsotaan Nasun silmin, siis ilman ironiaa ja 

kyynisyyttä. Nasu on aina ollut Seelan suosikki 

– ja onhan heissä jotain samaakin.

Nasun kotimetsä on pienentynyt kovasti. 

Metsät vähenevät koko ajan, eivätkä kaikki eläi-

met, etenkään isot, enää tahdo mahtua niihin. 

Mahtuuko maailmaan pian enää ollenkaan 

metsiä, saati eläimiä?

Pieni eläin pohtii maailmanmenoa, mennyttä ja 

tulevaa sekä maailman muuttumista – ihmette-

lee ihmisen toimintaa.

Esitykset louhisalissa
ma 28.8. klo 19, ti 29.8. klo 19, 
pe 27.10. klo 19, la 28.10. klo 15

TEKSTI 
Leena Tamminen

OhjAuS 
Kari Paukkunen

LAvASTuS 
Martti Aiha

vALOSuunnITTELu 
Kalle Ropponen

ÄÄnISuunnITTELu 
Antti Puumalainen

PIENI ELäIN Seela Sella 80 vuotta

PuKuSuunnITTELu 
Marja uusitalo

KOREOgRAfIA 
Reijo Kela

TuOTAnTO 
Kulttuurikone

KESTO n. 1h 10min, 
ei väliaikaa

kOTIMAINEN
vierailu
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Mies on tarinankertoja, me kaikki olemme osa hänen 
tarinaansa, ihmisen tarinaa. Miehen sanat ovat täsmälli-
siä, ja jokaisella sanalla on merkityksensä, vaikka sanoja 
on paljon.

Mies on näytelmäkirjailija, ohjaaja Paavo Westerberg, 
jonka työn jälkeä nähdään nyt ensimmäistä kertaa 
Espoon Kaupunginteatterissa.

44-vuotias Westerberg tunnetaan myös nuoruusvuo-
siltaan näyttelijänä, mutta hän ei kaipaa näyttelemistä. 
Sen ilon hän antaa uutuusnäytelmänsä Seuraavat 500 
vuotta loistavalle työryhmälleen Eero Aholle, Ria Kata-
jalle ja Carl-Kristian Rundmanille.

”Eeroa olen ohjannut aiemmin Kansallisteatterin 
Vanja-enossa ja edellisessä näytelmässäni Mahdol-
liset maailmat. Ria ja Rundis ovat ohjattavina uusia 
tuttavuuksia.”

Eero Aho oli kevään harjoituksissa todennut, että 
Westerbergin seitsemäs näytelmä on intiimi ja samalla 
universaali tarina. 

Se tapahtuu jossakin eurooppalaisessa kaupungis-
sa, menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.
Katsoja viedään mukaan eräänlaiselle 500 vuoden 
mittaiselle aikamatkalle.

TIhEÄTunnELMAInEn TRILLERI, jossa poliisiase-
malla selvitellään rikosta, on myös ihmisyyden kuvaus 
maailman murroksen keskellä.

”Tämä on tietoinen paluu kamarinäytelmään isojen 
töitteni jälkeen”, Paavo Westerberg sanoo.

hän aukaisee läppärinsä ja lukee sieltä näytelmän 
repliikkejä. Eläytyy, katsoo vastapäätä istuvaa intensii-
visesti silmiin.

Sitten hän kertoo: ”Tapahtumat saavat alkunsa 
viattomasta koiratappelusta. Tai sitten kaikki alkoi 
puutarhajuhlissa kauan sitten. On kyse muistamisesta, 
ystävyydestä, rehellisyydestä ja vapaudesta elää kuten 
haluamme.”

Näytelmän juuret ulottuvat vuosien taakse. Paavo 
Westerberg oli kymmenen vuotta sitten lähisukulai-
sensa konfirmaatiossa ja pysähtyi miettimään papin 
lausetta 15-vuotialle konfirmoiduille: ”Tulette nyt pime-
ästä valoon.”

Seuraavat 500 vuotta -näytelmän yksi teemoista on 
Lutherin vaikutus maailmankuvaamme, ajatus peri-
synnistä ja syvälle juurrutetusta syyllisyydestä, jonka 

varmasti jokainen meistä jollakin tasolla itsessään 
tunnistaa.

”Vaikka en itse kuulu kirkkoon, olen silti luterilainen ja 
tunnistan sen perusarvoissani. Tunnistan myös kaipuun 
antautua itseäni suuremmalle voimalle. Ajattele, miten 
paljon Lutherin uskonpuhdistus ja raamatunkäännös 
jättivät ajatteluumme ja kieleemme jälkiä.”

Kielen tarkkuudesta näytelmässä kertoo jokainen 
sana, rivinväli ja tauko.

”Vaikka sanoja on paljon! Minua kiinnostaa ihmisen 
kyltymätön tarve olla kielellisesti tarkka - onnistumatta”, 
Westerberg naurahtaa.

hän heittää ilmaan sellaisenkin ajatuksen, että mitä 
maailman viimeinen, ulkoavaruuteen kapselissa lähe-
tetty ihminen kertoisi meistä, elämästä maapallolla, jos 
sattuisi johonkin kuuntelevaan olioon törmäävän.

”Olisi ehkä vaikea kertoa mitään, niin vähän me olem-
me eläneet ja kuinka paljon jättäneet elämättä. Minusta 
kaiken tämän nykyisen informaatiotulvan keskellä asioi-
ta on liian vähän. Liian vähän vaihtoehtoja, rohkeutta, 
rakkautta.”

WESTERbERg RAKASTAA intohimoisesti työtään, 
se on näkynyt eri teattereissa ja hänen elokuva- ja 
tv-töissään. Kotona on kaksi Jussi-palkintoa, jotka hän 
on saanut Paha maa ja Valkoinen kaupunki -elokuvien 
käsikirjoituksista.

 Ensi vuoden alussa elokuvateattereihin tulee hänen 
ohjaajan uransa ensimmäinen täyspitkä elokuva, Viulis-
ti. Sen on käsikirjoittanut Westerbergin puoliso Emmi 
Pesonen. Elokuvassa näyttelee mm. Silta-sarjasta tuttu 
tanskalainen, karismaattinen näyttelijä Kim Bodnia.

”Elokuva on intohimodraama, joka sijoittuu musiikki-
maailmaan”, Paavo Westerberg paljastaa.

Mutta sitä ennen ollaan Espoon Kaupunginteatteris-
sa. Revontulihallissa on luvassa sisällöllisesti ja visuaa-
lisesti poikkeuksellinen näytelmä.

Seuraavat 500 vuotta on teatteria, joka herättää 
halun keskustella. Katsoja viihtyy, mutta hänet myös 
haastetaan.

”Luvassa on uskoakseni aika erityinen kattaus”, ohjaa-
ja lupaa.

Liisa Talvitie
kirjoittaja on Apu-lehden toimittaja

Aikamatkalle 
tarinankertojan 

kanssa
Paavo Westerbergin uutuusnäytelmä on trilleri, ihmisyyden kuvaus ja 
syvä sukellus maailmaan, jossa elämme. ja jossa olemme eläneet.  

A
n

d
reas Jan

ett

     ESPOON KAUPUNgINTEATTERI      23 



LIPUT

Teatterin lipputoimisto
Revontulentie 8 A, Tapiola, 2. krs
puh. (09) 4393 388 ma-pe klo 11-17. 

Yritys- ja ryhmämyynti
Puh. (09) 4393 5524. Ryhmien 
ennakkomyynti, tilausnäytännöt, 
koululaisryhmät. Laskutettavien 
lippujen toimituskulut 6€.

Ovimyynti
Avoinna esityspaikalla 2h ennen 
esityksen alkua. huom! Tarkista 
esityspaikka lipustasi.

Lippupiste
Varaukset joka päivä 7-22  puh. 
0600 900 900 (1,98€/min+pvm) 
www.lippu.fi

Lippujen lunastus
Varatut liput voi lunastaa teatte-
rin lipputoimiston lisäksi kaikista 
Lippupisteen myyntipisteistä sekä 
R-kioskeista (huom! vain varauskoo-
dilla). Toimitusmaksu vaihtelee lipun 
hinnan mukaan. Teatterilta lunastet-
taessa ei toimitusmaksua.

Maksutavat
Teatterilla ja Lippupisteessä voi 
käteisen sekä pankki- ja luottokort-
tien lisäksi maksaa Lippupisteen tai 
Espoon Kaupunginteatterin lahja-
kortilla. Meillä käyvät myös Kulttuu-
riseteli, Virikeseteli, Tyky-kuntose-
teli, Smartum-kortti, Virike-kortti, 
Kulttuuripassi ja Ticket Mind&Body. 
R-kioskeilla lahjakortit ja setelit eivät 
käy maksuvälineenä.

Lahjakortit
Teatterin lahjakortin voi ostaa 
vapaavalintaiselle summalle. Kortti 
on voimassa vuoden ostopäivästä.

LIIKENNEYHTEYDET

Ajankohtaiset tiedot julkisen liiken-
teen aikatauluista löytyvät myös 
reittioppaasta www.hsl.fi. Myös 
lipputoimistossa neuvomme mielel-
lämme puh. 09 4393 388 (ark. 11 – 
17 ja 2 h ennen esitystä).

HUOM!

halutessasi varata pyörätuolipaikan, 
mainitse siitä varauksen yhteydessä. 

Kaikissa saleissa on induktiosilmuk-
kajärjestelmä. Kysy paikkasuositus 
lipunmyynnistämme.

Muista tarkistaa esityspaikka ja alka-
misaika lipustasi. Esitykset alkavat 
täsmällisesti. Katsomoon ei pääste-
tä myöhästyneitä.

Ostettuja lippuja ei vaihdeta tai 
lunasteta takaisin, paitsi näytännön 
peruuntuessa.  Näytäntö peruute-
taan vain ylivoimaisen esteen sattu-
essa. Tällöin liput vaihdetaan toiseen 
esitykseen tai maksetaan rahat 
takaisin lippua vastaan kuukauden 
kuluessa peruutuksesta. Teatteri ei 
korvaa muita kuluja. 

NÄYTTÄMÖT

REvOnTuLihALLi 
Revontulentie 8, Tapiola
(Seuraavat 500 vuotta)

Kahviopalvelut 
Revontulihallin kahvio palvelee 1 h 
ennen esitystä sekä väliajalla. Ryhmiä 
pyydetään tekemään varaukset 
hyvissä ajoin. Petter Ehrnstén puh.  
050 1786, petter@vaudeville.fi tai 
henna Ehrnstén puh. 0400 543 600.

Pysäköinti
Esitysiltaisin maksuton pysäköinti 
teatterin pihalla, maksullinen Tapiola 
Park Tapiolan keskustassa.

Vaatesäilytys
Maksuton

LOuhiSALi 
ESPOON KULTTUURIKESKUS, 
Kulttuuriaukio 2, Tapiola 
(vierailuesitykset)

Kahviopalvelut
Café Mezzo palvelee Kulttuuri- 
keskuksen aulassa ennen esitys-
tä ja väliajalla. Ennakkotilaukset 
www.espoonteatteri.fi>palvelut> 
väliaikatarjoilut. Verkkomyyn-
ti sulkeutuu 48 tuntia ennen 
esityksen alkua. Yhteystiedot: 
cafe.mezzo@espoocatering.fi tai 
puh. 043 826 90 31.

Pysäköinti
Maksullista pysäköintitilaa Kaupin-
kallion parkkihallissa ja Tapiola 
Parkissa.

Vaatesäilytys
Naulakkomaksu 2 €

INfO
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INfO På SVENSkA

BILJETTER 

Teaterns biljettkassa
Norrskensvägen 8 A, 
hagalund, 2:a vån.
tel. (09) 4393 388 mån-fre kl 11-17.

Företags- och gruppförsäljning
Tel. (09) 4393 5524. Förhandsbok-
ningar för grupper. Faktureringsav-
gift 6 €. 

Försäljning före föreställningen
Biljettkassan är öppen 2h före före-
ställningen. OBS! På biljetten anges 
vilken scen pjäsen spelas på.

Lippupiste
Biljettbokningar dagligen 7-22 tel. 
0600 900 900 (1,98€/min+lna) 
www.lippu.fi

Att lösa ut biljetter
Bokade biljetter kan lösas ut vid 
teaterns biljettkassa samt Lippupis-
te och R-kiosker. (Obs! endast med 
bokningsnummer). Serviceavgiften 
varierar med biljettpriset. Ingen 
serviceavgift vid köp från teaterns 
biljettkassa.

Betalningssätt
På teatern och Lippupistes kontor 
kan biljetterna betalas med bank- 
och kreditkort, kontant och med 
teaterns och Lippupistes present-
kort. Teatern tar också emot Smar-
tumsedlar, Virikesedlar, Tyky-kunto- 
seteli, Smartum-kort, Virike-kort, 
Kulturpass och Ticket Mind&Body. 
Presentkort och  kultursedlar kan 
inte användas i R-kioskerna.

Presentkort 
Teaterns presentkort kan köpas för 
en valbar summa. Kortet är giltigt 1 
år från köpet.

SCENER

nORRSKEnShALLEn
Norrskensvägen 8, hagalund 
(Seuraavat 500 vuotta)

Servering
Norrskenshallens kafé betjänar 
en timme före föreställningen och 
under pausen. Kontaktinforma-
tion Petter Ehrnstén tfn 0501786, 
petter@vaudeville.fi eller henna 
Ehrnstén tnf 0400 543 600.

Parkering
gratis parkering i samband med 
föreställning på Norrskenshallens 
gård. Några kundplatser för besök 
dagtid.

Garderob avgiftsfri

LOuhiSALEn
ESBO KULTURCENTRUM, 
Kulturplatsen 2, hagalund 
(gästspel)

Servering
Cafe Mezzo har servering i foajén 
för Esbo kulturcentrum före förställ-
ningen och under pausen. Servering-
en under pausen kan även förhands-
beställas, gärna senast en vecka 
innan föreställningen. Kontaktinfor-
mation:cafe.mezzo@espoocatering.
fi eller tel. 043 826 90 31.

Parkering
Avgiftsbelagd parkering i Kaupin-
kallio parkeringshall mittemot Esbo 
kulturcentrum samt i Tapiola Park. 

Garderobsavgift 2 €

KOLLEKTIVTRAFIK

Aktuell information om kollektivtrafi-
kens tidtabeller hittar du i ruttguiden 
eller på vår webbsida. 

ANNAT VIKTIGT

Säg till om behov av rullstolsplats i 
samband med bokning.

I alla salar fungerar induktionsslinga. 
Fråga efter platsrekommendationer 
från vår biljettkassa.  

Kontrollera scen och speltid på 
biljetten. Föreställningarna börjar 
punktligt. Försenade blir insläppta 
vid paus. 

Teatern byter inte ut eller returne-
rar pengar för biljetter som utlösts, 
förutom vid inställning av en före-
ställning. En föreställning ställs in 
endast vid oöverkomliga hinder. 
Vid inställning kan kunden byta sin 
biljett mot en ny, eller få pengarna 
tillbaka för biljetten, inom en månad 
efter inställd föreställning. Teatern 
ersätter inte övriga kostnader. 
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INfO IN ENgLISH
Teatterin 
ystävälle!

SARJALIPPU 

120€ 
Sarjalipulla pääset katso-

maan neljä vapaavalintais-
ta esitystä vuoden kuluessa 

ostopäivästä. Sarjalippu 
on henkilökohtainen 

ja myynnissä vain 
teatterin lippu-

toimistossa.

TICKETS

Theatre box office
Revontulentie 8 A, Tapiola, 1 st floor
Tel. (09) 4393 388, Mon-Fri 
11am-5pm.

Corporate and group sales
Tel. (09) 4393 5524 Advance sales for 
groups, commissioned performances, 
school groups. Service charge 6€.

Sales on the door
Sales begin at the venue 2 hours 
before performance time. NB! Check 
the venue from your ticket.

Lippupiste booking agency
Reservations may be made every day 
from 7am-10pm. Tel. 0600 900900 
(1,98€/min + local call charge) 
www.lippu.fi 

Ticket collection
Reserved tickets may be collected 
from the theatre box office as well as 
all Lippupiste booking agency sales 
points and R-kioski shops (NB! Reser-
vation code required!). The booking 
fee varies in different collection points. 
There is no additional booking fee on 
tickets collected from the theatre.

Methods of payment
Cash, debit cards and credit cards 
may be used at the theatre and 
Lippupiste booking agencies, as can 
gift vouchers for Lippupiste booking 
agencies and Espoo City Theatre. The 
following voucher systems are also 
accepted: Kulttuuriseteli, Virikeseteli, 
Tyky-kuntoseteli, Smartum-kortti, 
Virikekortti, Kulttuuripassi and Ticket 
Mind&Body. gift vouchers and the 
other vouchers may NOT be used in 
R-kioski shops.

Gift vouchers
gift vouchers for the theatre may be 
purchased for any sum. The voucher is 
valid for a year from date of purchase.

VENUES

REvOnTuLi hALL
Revontulentie 8, Tapiola
(Seuraavat 500 vuotta)

Theatre Café
The café in the Revontuli hall is open 
at the interval and 1 hour before the 
performance begins. Contact infor-
mation Petter Ehrnstén tel 050 1786, 
petter@vaudeville.fi or henna Ehrn-
stén tel 0400 543 600.

Parking
Free parking is available on perfor-
mance evenings and weekends in 
the Revontuli courtyard. On week-
days there are a few places for 
customers.

Cloakroom
No fee

LOuhi hALL
ESPOO CULTURAL CENTRE, 
Kulttuuriaukio 2, Tapiola
(Hosts visiting productions)

Theatre Café
Café Mezzo serves refreshments 
in the downstairs lobby before the 
performance and at the interval. 
cafe.mezzo@espoocatering.fi or  
tel. 043 826 90 31.

Parking
guests can pay to leave their car 
in Kaupinkallio car park opposite 
Espoo Cultural Centre and in Tapi-
ola Park.

Cloakroom fee
Charge of 2 €

PUBLIC 

TRANSPORTATION

Up-to-date information on public 
transport timetables can be found 
from hsl.fi and espoonteatteri.fi We 
are also happy to help you at the box 
office. 

IMPORTANT

Please mention the need of wheel-
chair seating while booking tickets.

hearing Aid Loop is accessible at all 
venues. Ask for seat recommenda-
tions at the box office. 

Please remember to check the 
venue and the starting time from 
your ticket. Performances always 
begin punctually and late entry is 
not allowed.

Tickets are not refundable and may 
not be exchanged for other perfor-
mances unless a performance is 
cancelled. A performance is only 
cancelled as a last resort. In this 
case the ticket price may be refund-
ed or the ticket may be exchanged 
for another performance within a 
month of the cancellation. The thea-
tre is not responsible for reimburs-
ing any other costs.
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LIPPUjEN HINNAT / BILjETTPRISER / TIckET PRIcES

huOM!  Liput Seuraavat 500 vuotta 
ennakkonäytökseen 19.9. 34 €

RyhMÄLIPPu edellyttää vähintään 
20 henkilöä. 

KOuLuLAISRyhMÄLIPuT 10 €
(Seuraavat 500 vuotta, De langerhans-
ka öarna, Eikä kukaan meitä enää etsi, 
Living with the Lights on, Isän jälki)

ELÄKELÄISET arki-iltapäivien näytök- 
siin 27 € (Eikä kukaan meitä enää etsi, 
Pomo!)

PERhELIPPu Kinema
(4 hlöä, max.2 aikuista) 95 €

S-ETuKORTILLA 5 € alennus 
tiettyihin esityksiin

KAIKuKORTTI-lippuja saatavilla 
tiettyihin esityksiin.

Katso tarkemmin: 
www.espoonteatteri.fi 

nOTICE!  Seuraavat 500 vuotta 
preview on 19 Sep 34 €

gROuP DISCOunT for 20 persons 
or more.

Weekday matinee TICKETS fOR  
SEnIORS 27€ (Eikä kukaan meitä 
enää etsi, Pomo!)

fAMILy TICKET Kinema (4 people, 
max. 2 adults) 95 €

SEASOn TICKET 120 € (four perfor-
mances of your choice, personal)
Only from theatres box office
 
5 € discount with S-ETuKORTTI to 
certain performances

KAIKuKORTTI tickets available to 
certain performances.

More information:
www.espoonteatteri.fi

ObS!  Seuraavat 500 vuotta 
förhandsvisningen 19.9. 34 €

gRuPPRAbATT gäller för grupper 
över 20 personer. 

PEnSIOnÄRSbILjETTER till 
vardagsmatiné 27 € (Eikä kukaan 
meitä enää etsi, Pomo!)

fAMILjEbILjETT Kinema
(4 personer, max. 2 vuxna) 95 €

SERIEbILjETT 120 € (biljett till 4 
valbara föreställningar, personlig)
Endast från teaterns biljettförsäljning

5 € rabatt till utvalda föreställningar 
med S-föRMånSKORTET 

KAIKuKORTTI-biljetter tillgängliga 
till vissa föreställningar.

Mera infomation:
www.espoonteatteri.fi

* opiskelijat, varusmiehet, siviilipalvelusmiehet, työttömät / studeranden, beväringar, civiltjänstgörare, arbetslösa / 

 students, persons undergoing military or non-military civil service, unemployed

peruslippu
ordinarie
standard

eläkeläinen
pensionär

retired

muut alennusryhmät  
 övriga rabattgrupper 

other discounts *

ryhmä
grupp
group

Seuraavat 500 vuotta 36 € 33 € 18 € 33 €

Pieni eläin 32 € 29 € 18 € 29 €

De langerhanska öarna 36 € 33 € 18 € 33 €

Eikä kukaan meitä enää etsi 32 € 29 € 18 € 29 €

Living with the Lights On 32 € 29 € 18 € 29 €

Pomo! 36 € 33 € 18 € 33 €

Solitudes 36 € 33 € 18 € 33 €

Isän jälki 29 € 26 € 18 € 26 €

Kinema 36 € 33 € 18 € 33 €
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REVONTULIHALLI 
Revontulentie 8

LOUHISALI
Espoon kulttuurikeskus, Kulttuuriaukio 2

facebook.com/espoonteatteri                 twitter.com/espoonteatteri                 instagram.com/espoonteatteri       www.espoonteatteri.fi

ESITYSkALENTERI syksy 2017

ma 28.8. Pieni eläin klo 19
ti 29.8. Pieni eläin klo 19

Seuraavat 500 vuotta, ennakko klo 19 ti 19.9. 
Seuraavat 500 vuotta, ensi-ilta klo 19 ke 20.9.

Seuraavat 500 vuotta klo 19 pe 22.9.
Seuraavat 500 vuotta klo 14 la 23.9.

ke 27.9. De langerhanska öarna klo 19
Seuraavat 500 vuotta klo 19 to 28.9. De langerhanska öarna klo 19
Seuraavat 500 vuotta klo 19 pe 29.9. De langerhanska öarna klo 19
Seuraavat 500 vuotta klo 16 la 30.9. De langerhanska öarna klo 15
Seuraavat 500 vuotta klo 19 ti 3.10.
Seuraavat 500 vuotta klo 19 ke 4.10.
Seuraavat 500 vuotta klo 14 la 7.10.

ma 9.10. Eikä kukaan meitä enää etsi klo 19
ti 10.10. Eikä kukaan meitä enää etsi klo 13 & 19
to 12.10. Living with the Lights on klo 19

Seuraavat 500 vuotta klo 19 pe 13.10. Living with the Lights on klo 19
Seuraavat 500 vuotta klo 16 la 14.10. Living with the Lights on klo 15
Seuraavat 500 vuotta klo 19 ti 17.10.
Seuraavat 500 vuotta klo 19 ke 18.10.
Seuraavat 500 vuotta klo 14 la 21.10.

ma 23.10. Pomo! klo 19
ti 24.10. Pomo! klo 19

Seuraavat 500 vuotta klo 19 ke 25.10. Pomo! klo 13
Seuraavat 500 vuotta klo 19 to 26.10.
Seuraavat 500 vuotta klo 19 pe 27.10. Pieni eläin klo 19
Seuraavat 500 vuotta klo 16 la 28.10. Pieni eläin klo 15
Seuraavat 500 vuotta klo 13 ti 31.10.
Seuraavat 500 vuotta klo 19 to 2.11.
Seuraavat 500 vuotta klo 19 pe 3.11.
Seuraavat 500 vuotta klo 19 ke 8.11.
Seuraavat 500 vuotta klo 19 to 9.11.
Seuraavat 500 vuotta klo 14 la 11.11.
Seuraavat 500 vuotta klo 19 ti 14.11.

ke 15.11. Solitudes klo 19
Seuraavat 500 vuotta klo 19 to 16.11. Solitudes klo 19
Seuraavat 500 vuotta klo 19 pe 17.11. Solitudes klo 19
Seuraavat 500 vuotta klo 16 la 18.11. Solitudes klo 15 & 19

ke 22.11. Isän jälki -ennakko klo 19
Seuraavat 500 vuotta klo 19 to 23.11.

pe 24.11. Isän jälki - ensi-ilta klo 19
Seuraavat 500 vuotta klo 19 la 25.11. Isän jälki  klo 15
Seuraavat 500 vuotta klo 19 to 30.11.
Seuraavat 500 vuotta klo 19 pe 1.12.
Seuraavat 500 vuotta klo 14 la 2.12.

ma 4.12. Isän jälki klo 13
ti 5.12. Isän jälki klo 19

ti 12.12. Kinema klo 19
ke 13.12. Kinema klo 19
to 14.12. Kinema klo 19
pe 15.12. Kinema klo 19
la 16.12. Kinema klo 14 & 18


