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100-vuotiasta Viroa juhlitaan myös Espoossa – virolaiset teatterihelmet esillä 
 
Viro viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa. Virolaiset ovat kulttuurikansaa; laulumusiikki ja 
kirjallisuus ovat läsnä ihmisten arjessa, näyttämötaide on korkeatasoista ja teatterissa käymisen 
traditio maassa vahva.  
 
Espoon Kaupunginteatterin Viro-viikot 26.2.-11.3. tarjoaa kattavan katsauksen Viron  
teatteritaiteen parhaimmistoon.  
  
Jo neljättä vuotta perättäin Espoon Kaupunginteatteri tuo virolaisia esityksiä vierailulle Espooseen 
ja tekee näin naapurimaan rikasta teatteritarjontaa tutuksi suomalaiselle  
teatteriyleisölle. Myös Suomessa asuvat virolaiset ovat löytäneet esitysten äärelle.  
Espoon Kaupunginteatteri järjestää Viro-viikot yhteistyössä Viro-instituutin ja Viron suurlähetystön 
kanssa.  
 
Tänä juhlavuonna ohjelmassa on kolme eri teatteriesitystä, kirjailijatapaaminen sekä  
valokuvanäyttely. Kaikki näytelmät esitetään viron kielellä ja tekstitetään suomeksi. 
 
Tänä vuonna Viro-viikkojen esitykset ovat: 
 

Eesti Draamateater: SARABAND 
ti 27.2. ja ke 28.2. klo 19 
Ingmar Bergmanin samannimisen elokuvan näyttämösovituksessa entiset aviopuolisot Marianne ja 
Johan tapaavat vuosien jälkeen. Bergmanin vavisuttava draama saa Viron kansallisteatterissa vahvan 
tulkinnan. Ohjaus Peeter Raudespp. 

 

Von Krahli Teater: VAIMUKUSKUSS 
la 3.3. klo 19, su 4.3. klo 15 
Näytelmä yhdistää teatterin, tanssin ja nykysirkuksen hullunhilpeäksi, absurdiksi ja älykkääksi 
kuvaukseksi kommunikaation vaikeudesta. Von Krahl on yksi Viron vapaan kentän kiinnostavimmista 
teatterista. Dramaturgia ja ohjaus Renate Keerd. 



Ugala Teater: EMADEPÄEV (Äitienpäivä) 
to 8.3. ja pe 9.3. klo 19, la 10.3. klo 14 
Viljandilaisen Ugala Teaterin hilpeän totuudenmukainen näytelmä kuvaa neljää äitiä ja 
ruuhkavuosien arkisankaria kiperien kysymysten äärellä. Ohjaus Liis Aedmaa. 

 

Kaikki esitykset ovat Espoon Kaupunginteatterin vierailunäyttämöllä Espoon kulttuurikeskuksen 
Louhisalissa. 

 

Lisäksi Viro-viikkojen ohjelmassa:  

Kirjailijat kohtaavat –tapahtuma: Kätlin Kaldmaa ja Juha Hurme 
Kätlin Kaldmaa on virolainen kirjailija ja kirjailijoiden maailmanlaajuisen PEN-järjestön 
kansainvälinen sihteeri.  
Mistä on suomalaiset ja virolaiset tehty? Mitä löytyy juurilta ja millaisissa yhteiskunnissa tänään 
elämme? Mikä meille on tärkeää, minkä pitäisi olla tärkeää ja mistä olemme kenties oppineet 
vaikenemaan?  
Avoin yleisötilaisuus Tapiolan kirjastossa, Espoon kulttuurikeskuksessa la 3.3. klo 17. 

Setumaan elämää 

Harri Sundellin valokuvanäyttely tarjoaa näkökulman Kaakkois-Viron rajaseudun Setumaan 
vähemmistökansan elämään. Avoinna kulttuurikeskuksen näyttelytilassa 27.2.-10.3. 
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