
 

 

TEATTERITARJOTIN  2020 

TAMPEREEN TEATTERI 

Teatterikahvila Kivi/ Mielen taikaa, mentalismishow, Mentalisti Jenni Sofia ti 26.5.2020, 10 € 

Mielen Taikaa! on Jenni Sofian mystinen, tunnelmallinen ja mukaansatempaava mentalismishow, joka on kiehtova matka mielen 
salaisuuksiin. Esiintyjän ja yleisön välinen vuorovaikutus tekee jokaisesta show’sta ainutlaatuisen kokemuksen. 
Esitys sisältää psykologista mielen taikuutta, joka luo illuusion ennustamisesta ja ajatustenluvusta. Mielen Taikaa! on show, jossa 
mahdoton on mahdollista! 

 

Peter Pan menee pieleen  to 24.9.2020 klo 19. 39/37/29 € 

Mikä-mikä-maa odottaa! Oletko valmis elämäsi hulvattomimpaan seikkailuun? 
Polyteknisen Draamaseuran jäsenet palaavat jälleen teatterin lavalle! Miten tältä ryhmältä taittuu kaikkien rakastama klassikko, 
Peter Pan? Luvassa on posketonta menoa, taistelua valokeilasta, lentämistä ja yhteentörmäyksiä – niin kuin vain tältä ryhmältä 
odottaa sopii. 
 
Komedian ohjaa naurun kuningas Mika Eirtovaara, joka ohjasi Tampereen Teatteriin samojen tekijöiden edellisen hittikomedian 

Näytelmä joka menee pieleen. Supersuosittua maailmanlaajuista teatteri-ilmiötä Peter Pan menee pieleen on esitetty jo viidellä 
mantereella, lähes 40 maassa. Nyt se nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa! 
Tämä komedia sopii kaikille, etenkin aikuisille. 

 

Eikä yksikään pelastunut  la 17.10.2020 klo 14.30, 39/37/29 € 

Salaperäinen isäntäpari on kutsunut kymmenen vierasta syrjäiselle saarelle. Heti ensimmäisenä iltana vieraat kuulevat 
gramofonilevyltä viestin, jossa syytetään kaikkia talossa olijoita murhista. Tunnelma sähköistyy. Pian ensimmäinen vieras kuolee. 
Sitten toinen. 
Kuka kutsui vieraat saarelle? Kuka on murhaaja? 
 
Agatha Christie punoo klassikkoteoksessaan mestarillisesti yhteen epäilyn, syyllisyyden ja suljetun tilan teemat. 
Koskettavista ja hauskoista näytelmistään tunnettu ohjaaja Anna-Elina Lyytikäinen tarttuu nyt ensimmäistä kertaa 

jännitysnäytelmään. Timanttisessa murhamysteerissä nähdään upea näyttelijäryhmä, kun teatterin omien tähtien joukkoon liittyy 
ensimmäistä kertaa Tampereella näyttelevä, kansainvälisistä töistään tunnettu Antti Reini. 

 

TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERI 

Peter Pan         ma 4.5.2020 klo 18.30, 25/20 € 

Minä olen Peter Pan. Satuun sinut johdatan. Oon aivan pikkuinen. Ja koskaan tästä kasva en!” 
 
Nyt toteutuu monen katsojan toive! Peter Pan seikkailumusikaali valloittaa jälleen TTT:n Suuren näyttämön. Ikimuistoinen ja 
vauhdikas tarina pojasta, joka ei halunnut kasvaa isoksi, tehdään nyt 450 tamperelaisen lapsen ja nuoren oppilaan voimin 
Tampereen Musiikkiluokkien 45-vuotisjuhlanäytäntönä.   
Ohjauksesta ja koreografiasta vastaa Tiina Brännare, joka ohjasi myös aiemmin TTT:ssä nähdyn kehutun Peter Pan -musikaalin. 
Monet muistavat vieläkin hurjan sympaattisen Kapteeni Koukun. Mieleen ovat jääneet myös maestro Jukka Virtasen(1933-2019) 
hienot laulujen sanoitukset ja Jukka Linkolan musiikki. 

 
Anna keijupölyn laskeutua yllesi jälleen. Lähde Helinä-Keijun Peter Panin ja Kultasen perheen lasten kanssa kohti Mikä-Mikä-
Maata. Seikkailu odottaa. 

 

Voi Luoja    ke 7.10.2020 klo 19, 40 € 
 
Jumala on ahdistuksen ja epäuskon vallassa, hän tarvitsee terapiaa. Psykoterapeuttina toimivan yksinhuoltajan elämä ei myöskään 
ole taivaallisen ihanaa. Ella on moderni, akateemisesti koulutettu ihminen, joka ei usko Jumalaan. Jumalan on taas vaikea uskoa 
ihmiseen. Potilassuhde on siis perin haastava; lopulta on hyvin epäselvää, kuka  terapoi ja ketä.  
 
Martti Suosalon esittämä Jumala on väsynyt, masentunut, mielensä vähän väliä pahoittava valkoinen, keski-ikäinen mies. Sanna-
Kaisa Palon esittämän psykoterapeutti Ellan elämässä on pettymyksiä ja epätoivoa, mutta yksi asia on hänelle varmaa: mihinkään 

jumalaan hän ei usko; paitsi ehkä itseltään salaa. 
  
Israelilaisen näytelmäkirjailijan Anat Govin (Oh my God) näytelmässä käsitellään koko länsimäisen ihmisen alitajunta. Näytelmä on 

myös häpeämätön, törkeä komedia ennakkoluuloista ja vihamielisistä väärinkäsityksistä kahden yksilön välillä. Onko lopulta 
kysymys Jumalasta vai ihmisestä. 



 

 

Ikiliikkuja    pe 13.11.2020 klo 19, 40 €  

 
Sirkku Peltolan uusi sovitus ja ohjaus näytelmästä Ikiliikkuja tanssittaa näyttämölle Maiju Lassilan kuvaamat suomalaiset 

sitkeydessään, elämänhalussaan ja rakastettavassa huvittavuudessaan.  
 
Onko elämän tavoite rahapalkinto, syntyykö itseoppineiden insinöörien käsissä ikiliikkuja, vai voisiko ihmisen energiaa ylläpitävä 
voima sittenkin löytyä yllättävältä suunnalta? Luvassa on parasta Peltolaa, kun jo unohtumassa ollut klassikko herää eloon. 

 

Poikakoodi    pe 6.11.2020 klo 19, 38 € 
 
”Naisen huuto alkaa, pian siihen yhtyy pojan huuto. Huudot kasvavat, särkyvät, kasvavat taas, ne muuttuvat petoeläimen huudoksi, 
ja niistä tulee lopulta yhtä.” 
 
Näin alkaa palkitun näytelmäkirjailijan Kati Kaartisen uusi draama Poikakoodi. Se on tiheä, vaikeita kysymyksiä kaihtamaton tarina 

sukupolvien kuilusta, identiteetin etsinnästä ja lapsista, jotka kasvavat erilaisiksi kuin äitinsä.  
Perheen kotia asuttavat Äiti, hänen alaikäinen Poikansa ja hänen täysi-ikäinen lapsensa N. He rakastavat toisiaan, varmaankin, 
kuten perheenjäsenet usein tekevät, mutta heidän on vaikea pitää toisistaan. Arkiset keskustelut johtavat kerta toisensa jälkeen 
konfliktien äärelle, kun henkilöt etsivät yhtä aikaa reittiä toistensa luo ja toisistaan irti. 
 
Huoneensa oven takana Poika etsii itseään. Hän hakee ulkomaailmasta miehen malleja. Äiti yrittää neuvoa, yrittää auttaa, mutta 
mieheyden koodien maailma, jossa Poika elää, on hänelle käsittämätön. Lähes yhtä vaikea hänen on käsittää toista lastaan N:ää ja 
tämän halua päästä lokeroiden ja sukupuolimäärittelyjen ulkopuolelle. Hän ei ymmärrä lastensa huumoria. Hän ei ymmärrä edes, 
koska he vitsailevat ja koska eivät. Hän ei ole nähnyt tv-sarjoja, joihin he viittaavat. Joskus hänestä tuntuu, ettei hän ymmärrä 
yhtään, mitä hänen omassa kodissaan puhutaan. 
 
Sisarukset Poika ja N ovat keskenään erilaisia ja erimielisiä monista asioista, mutta he jakavat erään merkittävän yhteisen 
ihmettelyn aiheen: miten ihmeessä Äiti voi olla NOIN kertakaikkisen pihalla? 
Miten kasvattaa poikalapsesta hyvä, toisia kunnioittava aikuinen maailmassa, joka kuhisee kyseenalaisia viestejä mieheydestä? 
Voiko eri ajassa kasvanut vanhempi ylipäänsä ymmärtää lapsiaan ja näiden haasteita? Mitä koodeja ja käyttäytymismalleja ihmiset 
kantavat sisällään – ja voiko niistä päästä irti? 
 
”Uuuh, sinulla ei ole mitään tunteita, yyyyh, poikani on, aah aah apua, sosiopsychopaatti! Hän on kouluampuja! Aivan pian hän tilaa 
netistä, minun luottokortillani, automaattiaseen Amerikasta ja pommeja Kiinasta ja posauttaa entisen yläasteensa ja murhaa 78 
ihmistä, Better than Breivik, Better Call Saul!!!” 

 

Kinky Boots   pe 27.11.2020 klo 19, 68 €   
 
Pop-ikoni Cyndi Lauperin säveltämä musikaali Kinky Boots juhlistaa erilaisuutta, ystävyyttä 
 ja    ennakkoluulojen voittamista.                                                                                                                                                                       
 
Kinky Boots vie sinut vuoristoradan vauhdilla tehdashallien hämärästä muotimaailman huipulle. Isänsä konkurssin partaalla olevan 
kenkätehtaan perinyt Charlie on epätoivoinen kaatuvan yrityksensä kanssa. Apuun saapuu kuin luonnonvoima, glitterin ja höyhenien 
keskeltä, hurmaava viihdetaiteilija Lola seurueineen villin ideansa kanssa. Tämä pari, jolla ei pitäisi olla mitään yhteistä, yltää lopulta 
uskomattomiin saavutuksiin, joista muut vain uneksivat. 
 

Mielensäpahoittaja  eskorttia etsimässä to 31.12.2020 klo 19, 40 € 
 
Sankarimme matkustaa Saksanmaalla etsimässä itselleen uutta vanhaa autoa. Apuna, ilona tai jarrupalana ovat hänen isoveljensä 
Tarmo sekä hämmästyttävän monitaitoinen puolalainen Irene. 
. 
Aiempi Mielensäpahoittaja ja poika -esitys on hurmannut yleisönsä TTT:ssä ja ympäri Suomea jo vuodesta 2013. Nyt vuorossa 

jalostetun unelmaryhmämme uudet seikkailut – kolme näyttelijää, monta roolia. Huumoria, haikeutta ja vaarallista vauhtia 
maailmanpyörällä ja moottoritiellä .Rooleissa Esko Roine, Mia Selin, Aimo Räsänen 
 
”Jaan huoneen vieraan naisihmisen kanssa niin kuin iskelmälaulaja. Vieras ihminen kulkee liivisillään, muutenkin ahdasta. Kyllä en 
mitenkään voi nukkua Inkerin kanssa vierekkäin.” 
 

 
 

 

Tammikuu 2021 TTT, Hamlet, rock -musikaali 
 

 

 

 



 

 

KOMEDIATEATTERI 
 

Korpelan kujanjuoksu  pe 5.6.2020 klo 18, 38€ 
 
Pirunpellosta ja Maalaiskomedioista tuttu kaksikko käsikirjoittaja Heikki Luoma ja ohjaaja Jukka Mäkinen tuovat Komediateatterin 
näyttämölle viimeisimmän sarjansa näyttämösovituksen, rooleissa pääosin tv-sarjasta tutut kasvot mm. Esa Latva-Äijö, Janne 
Kataja, Karoliina Vanne, Tuija Vuolle jne. 
 
Kun työtön, melkein ammattikoulun käynyt asentaja Jaska Alho (Janne Kataja) löytää korjattavaksi tuodun auton takapaksista 
salkullisen rahaa, alkaa melkoinen kilpajuoksu, sillä rahoille ilmaantuu muitakin ottajia. Samaan aikaan kun Jaska piilottelee 
rahojaan, käyvät Anssi Korpela (Esa Latva-Äijö) ja Miisa Perttula (Karoliina Vanne) taistelua kaivosyhtiötä vastaan, joka uhkaa 
tehdä Etelä-Suomen suurimmasta suosta kaivoksen. Tässä taistelussa oveluus ja salkullinen rahaa ovat tarpeen. 

 

Komedian superilta  pe 21.8.2020 klo 18.30, 41 € 
 
Komediateatterin katetussa kesäteatterissa, kesto n. 3 h, sis. 2 väliaikaa! 
 
Komedian Superilta on vuotuinen ilotulitus, mikä päättää Komediateatterin kesäkauden. 
Kesällä 2020 Superiltaa vietetään pe 21.8. klo 18.30 – 21.30. 
Kesän Superiltaa tähdittävät Juha Laitila, Jaakko Saariluoma, Anitta Ahonen ja Niko Kivelä sekä seremoniamestarimme Arimo 
Mustonen. 
Tarjolla on perinteistä stand up -komiikkaa, imitointia, hahmoja sekä riemukas elokuisen illan tunnelma. 
 

Suvi Teräsniska  pe 11.9.2020 klo 19, 35 € 
 
Fingerpori   pe 23.10.2020 klo 19, 34 € 
 
Pertti Jarlan luoma sarjakuvamaailma nähdään nyt teatterissa. Heimo Vesa, Asko Vilenius, kaupunginjohtaja Homelius, Jeesus, 
Laukeava sulake, Krapula-Päivi ja tietysti Rivo-Riitta nähdään Komediateatterin syksyn veret seisauttavassa komediassa.  
 
Petja Lähde on kirjoittanut hulppean ilotulituksen, jossa ääneen pääsevät lukuisat Jarlan hahmot ja kuullaan uusien tarinoiden 
lisäksi koko joukko hahmojen klassikkoheittoja. Esitystä ei suositella tosikoille! 
 
Heimo Vesana nähdään kansan rakastama näyttelijä Tuukka Huttunen. Muissa rooleissa nähdään Karoliina Blackburn, Aku 
Sajakorpi, Jere Riihinen 
 

Mummun saappaassa soi fox la 24.10.2020 klo 18, 34 € 
 
Komediateatterissa ensimmäistä kertaa vieraileva SIRKKU PELTOLA ohjaa Päänäyttämölle Lea-palkitun komediansa! 
 
Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta. Tarinan keskiössä on Tarmo-poika, jota painavat suuret huolet. Paljon on asioita, joista 
puhutaan, tärkeimmät jäävät salaisuuksiksi. Poliisi ja opettaja käyvät hämmentämässä pieneen kotiinsa kiinnikasvaneita 
vanhempia, jotka yrittävät parhaansa. Yrittävät maailmassa, joka kiitää ohi ja jättää kurvissa kyydistänsä hitaimmat. Tarmon 
mummulla on matkaradio saappaassa, se on tanssiin kutsu… 
 
Rooleissa mm. Miia Selin, Aimo Räsänen, Tuukka Huttunen, Marika Heiskanen 

 
Koiramäen Suomen historia  ke 28.10.2020 klo 18, 23,50/19 € 
 

Suomen historiaa pääsee nyt kokemaan Koiramäen silmin. Mauri Kunnaksen lumoava maailma vie meidät 1500-luvulta 1800-luvun 
alkuun.  
Matkan varrella tutustutaan eri aikojen suurmiehiin ja naisiin sekä tavallisen kansan elämään.  
Koiramäen hahmojen kanssa saadaan koko perheelle mieleenpainuva teatterielämys, jota on mukava muistella vielä kotonakin. 
Ehkäpä maamme historiasta tulee jotakin opittuakin. 
 

Ti-Ti Nallen joulutarina  su 13.12.2020 klo 16, 23,50/19 € 
   
Ti-Ti Nalle, Tau Nalle, Trioli ja pikkuinen Ti-Ri Vauva odottavat innokkaina jouluaattoa ja tietenkin joulupukkia.  
Ti-Tillä on kylläkin suuri ongelma! Pikkunalle muisti eräänä iltana, ettei ole muistanut kirjoittaa joulupukille tänä vuonna lahjalistaa 
ollenkaan ja nyt pelkää jäävänsä kokonaan ilman lahjoja. Mikä neuvoksi? Miten käy Ti-Ti Nallen joulun? 
Lähde mukaan valloittavaan joulutarinaan Riitan ja Nalleperheen kanssa. Mukana myös paljon Hirsimetsän asukkaita sekä 
tietenkin itse joulupukki! 
 

Sitovat varaukset viimeistään 1 kk ennen esitystä. Tarja 040 529 6484 tai hanninen.t@luukku.com 

mailto:hanninen.t@luukku.com

