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Naapurimaan teatterihelmet esillä Espoon Kaupunginteatterin Viro-viikoilla  
 
Espoon Kaupunginteatterin Viro-viikot 25.2.–10.3.2019 tarjoaa kattavan katsauksen Viron teatteritaiteen 
parhaimmistoon. Jo viidettä vuotta perättäin Espoon Kaupunginteatteri tuo virolaisia esityksiä vierailulle 
Espooseen ja tekee näin naapurimaan rikasta ja monipuolista teatteritarjontaa tutuksi pääkaupunkiseudun 
teatteriyleisölle. Myös Suomessa asuvat virolaiset toivotetaan tervetulleeksi nauttimaan esityksistä. Espoon 
Kaupunginteatteri järjestää Viro-viikot yhteistyössä Viro-instituutin ja Viron suurlähetystön kanssa.  
 
Tänä vuonna Viro-viikkojen ohjelmassa on kolme eri teatteriesitystä, valokuvanäyttely Kabaree, Kabaree, 
sekä avoin yleisötapahtuma Viron kielen oppitunti. 
 
 
Vuoden 2019 Viro-viikkojen esitykset ovat:  
 
Eero Epner, Juhan Ulfsak & Mart Kangro / Kanuti Gildi SAAL 
Workshop 
Viron keskipolven tunnetuimpiin lukeutuva, Kristian Smedsinkin kanssa yhteistyötä tehnyt näyttelijä Juhan 
Ulfsak, dramaturgi Eero Epner, ja tanssija, koreografi ja esitystaitelija Mart Kangro ovat luoneet absurdin 
hauskan, salaviisaan esityksen, jolle he ovat antaneet nimen Workshop. Epner, Kangro ja Ulfsak jakelevat 
ison pöydän ympärille kerääntyneelle yleisölle neuvoja ja eräänlaisia elämää isompia ”pirkkaniksejä”. Esitys 
kasvaa omalla omituisella tavallaan käsittelemään kaikkea maan ja taivaan väliltä; ihmisen elämää. 
ma 25.2. klo 19 englanniksi ja ti 26.2. klo 19 viroksi.  
Esitystä ei tekstitetä. 
 
 
Piip ja Tuut Teater, Viro ja TeatrisTT, Latvia 
Cabaret Siberia 
Lämpimällä huumorilla ja musiikkinumeroilla höystetty tarina Siperiaan lähetetystä 
taiteilijapariskunnasta pureutuu ihmisyyden ytimeen. Rooleissa nähdään klovniduona Piip & Tuut 
Suomessakin tunnetut virolaiset näyttelijät Haide Männamäe ja Toomas Tross. 
Teksti ja ohjaus ovat latvialaisen Lauris Gundarsin. Teos on valmistunut osana Viron ja Latvian 100. 
juhlavuoden ohjelmistoa. 
to 28.2. klo 19, pe 1.3. klo 19 ja la 2.3. klo 14 
Vironkielinen esitys tekstitetään suomeksi ja englanniksi 
 
  

https://espoonteatteri.fi/esitykset/cabaret-siberia/


 
Tallinna Linnateater 
Kurbus ja rõõm kaelkirjakute elus 
pe 8.3. klo 19 ja la 9.3. klo 14 
Portugalilaisen Tiago Rodriguesin nykydraamassa Ilot ja surut kirahvien elämässä (Tristeza e Alegria na 
Vida das Girafas 2011) lapsen rikas mielikuvitus ja suurkaupungin todellisuus sosiaalisine ongelmineen 
linkittyvät. Lopputulos on tarkkanäköinen kuvaus aikamme mielettömyydestä. Tallinnan 
kaupunginteatterin palkitut näyttelijät loistavat rooleissaan. 
Ohjaus Diana Leesal, rooleissa Hele Kõrve, Margus Tabor, Indrek Ojari ja Priit Pius.  
Vironkielinen esitys tekstitetään suomeksi ja englanniksi. 
 
Kaikki esitykset ovat Espoon Kaupunginteatterin vierailunäyttämöllä Espoon kulttuurikeskuksen 
Louhisalissa.  
 
Lisäksi Viro-viikkojen ohjelmassa:  
 
Valokuvanäyttely Kabaree, kabaree  
kulttuurikeskuksen näyttelytilassa 26.2.–10.3. 
Virolaisen estradiviihdetaiteen aistikkaasta kultakaudesta kertovan näyttelyn on koonnut Viron musiikki- 
ja teatterimuseo.   
 
Viron kielen oppitunti   
Tapiolan kirjastossa la 2.3. klo 12.45 – 13.30. 
Näyttelijät Vera Kiiskinen ja Taisto Oksanen oppivat alkeet ensimmäisellä viron kielen 
oppitunnillaan. Avoin yleisötilaisuus. 
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Marika Agarth 
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www.espoonteatteri.fi 

 

https://espoonteatteri.fi/esitykset/kurbus-ja-room-kaelkirjakute-elus/

