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Helsingin nuorisoasiainkeskus
Teatris kokosi Suomen lupaavat nuoret teatterinharrastajat Helsinkiin
Nuorten valtakunnallinen teatterikatselmus Teatris toi Helsinkiin 900 nuorta teatterinharrastajaa 24.–26.
toukokuuta. Teatriksen ohjelmisto piti sisällään yli 60 rohkeaa, erilaista, raikasta ja koskettavaa esitystä.
Suuri osa teksteistä oli nuorten itse kirjoittamia. Nuoret taipuivat esittämään esimerkiksi futuristista
tieteisfiktiota, Hollywood-satiiria ja varkaita. Teatriksessa esiintyi vieraileva ryhmä myös Norjasta ja
Tanskasta. Helsingin esittävän taiteen arvostetut ja merkittävät areenat avasivat näyttämönsä nuorille
tekijöille. Nuoret teatterinharrastajat esiintyivät Kansallisteatterissa, Musiikkitalon Sonore-salissa sekä
Teatris-teltassa Maailma kylässä -festivaalilla.
Teatriksen päätösjuhlassa Kansallisteatterissa sunnuntaina jaettiin 18 kunniakirjaa ja 19 stipendiä.
Kunniakirjojen ja stipendien saajat löytyvät tapahtuman verkkosivulta osoitteesta nuoriso.hel.fi/teatris.
Tapahtuman teema oli ”näe, kuule, kerro”. Teatris tarjosi nuorille tilaisuuden esiintyä hienoissa puitteissa,
nähdä toisten esityksiä, kohdata toisia teatterintekijöitä, oppia uutta työpajoissa ja saada kannustavaa ja
rakentavaa palautetta alan huippuammattilaisista koostuvalta raadilta. Raati korosti erityisesti taiteen
tekemisen iloa. Raadissa istuivat muun muassa näyttelijä Mari Turunen, taiteen moniottelija Laura
Malmivaara ja pitkän linjan artisti Sinikka Sokka. Teatriksen taiteellisina johtajina toimivat näyttelijä Jaana
Saarinen ja Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho.
Katselmusesitysten lisäksi nuoret esittivät ohjelmanumeroitaan tapahtuman oheisohjelmistossa Espan
lavalla. Nuorilla ja Teatris-vierailla oli mahdollisuus kuulla tunnettujen taiteilijoiden urapoluista Minun tieni
tähtiin -haastattelutuokioissa, joissa vieraina olivat muun muassa näyttelijät Maria Ylipää ja Miitta
Sorvali. Kaikkia Teatriksen esityksiä seurasi yhteensä noin 16 000 katsojaa viikonlopun aikana.
– Nuoret valtasivat taiteillaan kaikki aistimme tänä viikonloppuna! Musiikkitalo ja Kansallisteatteri
huokuivat voimaa, tahtoa ja tinkimättömyyttä. Nuori Kulttuuri -tapahtuman tarkoitus täyttyi: nuori taide oli
lavalla raakana! Me nautimme, iloitsee Nuori Kulttuuri -säätiön toiminnanjohtaja Panu Mäenpää.
Teatris on 10–25-vuotiaille teatterinharrastajille suunnattu katselmus. Kevään 2013 aikana järjestettiin eri
puolilla Suomea 17 Nuori Kulttuuri -aluetapahtumaa, joista valittiin esitykset valtakunnalliseen Teatristapahtumaan. Teatris oli kaikille avoin, ilmainen tapahtuma. Tapahtuman järjestivät Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Kauniaisten nuoriso- ja kulttuuritoimet yhdessä Nuori Kulttuuri -säätiön kanssa, ja tapahtumaa
tuki opetus- ja kulttuuriministeriö. Seuraava valtakunnallinen tapahtuma, tanssiin keskittyvä Nuori Kulttuuri
Moves, järjestetään kesäkuussa 2014 Tampereella.
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