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Teatris för med sig mer än 1 000 ungdomar och över 60 föreställningar till Helsingfors
Det nationella teaterevenemanget Teatris för unga för med sig mer än 1 000 teaterentusiaster till
Helsingfors den 24–26 maj 2013 för att uppträda på Nationalteaterns och Musikhusets scener. I programmet
för Teatris ingår mer än 60 ambitiösa, fräscha, roliga och rörande föreställningar av unga. Teatris program
har publicerats och det finns på adressen nuoriso.hel.fi/teatris/. Föreställningarna i det ytterst mångsidiga
programmet behandlar bland annat dagens människas förhållande till mobiltelefonen, utslagning, att bli
vuxen och vardagens glädjeämnen ur grodperspektiv. Under våren 2013 ordnades 17 lokala Ung Kulturevenemang på olika håll i Finland. Bland dessa valdes föreställningarna till det riksomfattande evenemanget
Teatris ut. Teatris är ett teaterevenemang som riktas till teaterentusiaster i 10–25 års ålder.
Evenemangets tema är ”se, hör, berätta”. Temat uppmuntrar de unga till att uppleva och berätta sina egna
historier med hjälp av teaterns medel. Teatris erbjuder de unga möjlighet att uppträda, titta på varandras
föreställningar, lära sig nytt i verkstäder och få uppmuntrande och konstruktiv kritik av en jury som består
av toppexperter inom teaterbranschen. Juryn betonar i synnerhet glädjen av att göra konst. I juryn sitter
bland annat mångsysslaren inom konstbranschen Laura Malmivaara och skådespelarna Taisto Oksanen
och Ville Virtanen. Kända konstnärer intervjuas också under samtalsstunderna Minun tieni tähtiin (Min väg
till stjärnorna) i Teatris-tältet. I tältet får man höra bland annat Maria Ylipääs och Aku Hirviniemis
erfarenheter.
Teatris inleds med en öppningsprocession som startar på Medborgartorget fredagen den 24 maj kl. 16.30.
Processionen skapar Teatris-stämning på Helsingfors gator. Från Musikhuset fortsätter den färggranna och
stämningsuppbyggande processionen med DJ Esgrove från Ruff Cut DJs vidare till öppningsceremonin som
ordnas på Nationalteatern. Teatris konstnärliga ledare är skådespelaren Jaana Saarinen och
huvuddirektören för Nationalteatern Mika Myllyaho.
– Teatern har gett mig nya vänner och kastat mig in i känslostormar, med hjälp av teatern har jag sökt
lösningar, skrattat, gråtit, talat med stora bokstäver och fått möjlighet att lätta mitt hjärta och komplettera
mig själv i tryggt sällskap. Och jag har fått leka! Jag hoppas att även du får din beskärda del av dessa känslor
och känner frihet och glädje av att syssla med teater, säger Saarinen till de unga teaterentusiasterna.
Finlands Nationalteater är huvudestraden för Teatris. De övriga scenerna är Sonore-salen i Musikhuset och
Teatris-tältet i Kajsaniemiparken under festivalen Världen i byn. Utöver huvudtillställningen uppträder de
unga med sina föreställningar under evenemangets tilläggsprogram på Esplanadscenen och Centralgatan.
Teatris erbjuder de unga och regissörerna som deltar i evenemanget verkstäder som har att göra med teater
och uppträdande. Teman för verkstäderna är till exempel maskering och afrikanska rörelser och rytmer
samt afrikansk teater.
Teatris är ett avgiftsfritt evenemang som är öppet för alla. Evenemanget ordnas av ungdoms- och
kulturväsendena i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla i samarbete med stiftelsen Ung Kultur.
Evenemanget stöds av undervisnings- och kulturministeriet.
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