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Teatris tuo Helsinkiin yli 1000 nuorta esiintyjää ja yli 60 esitystä
Nuorten valtakunnallinen teatterikatselmus Teatris tuo Helsinkiin yli 1000 teatterinharrastajaa 24.–26.
toukokuuta 2013 esiintymään Kansallisteatterin ja Musiikkitalon näyttämöillä. Teatriksen ohjelma pitää
sisällään yli 60 nuorten tekemää kunnianhimoista, raikasta, railakasta ja koskettavaa esitystä. Teatriksen
ohjelma on julkaistu, ja se löytyy osoitteesta nuoriso.hel.fi/teatris/. Todella monipuolisen ohjelman esitykset
käsittelevät esimerkiksi nykyihmisen suhdetta matkapuhelimeen, syrjäytymistä, aikuiseksi kasvamista ja
arjen iloja sammakkoperspektiivistä. Kevään 2013 aikana järjestettiin eri puolilla Suomea 17 Nuori Kulttuuri
-aluetapahtumaa, joista valittiin esitykset valtakunnalliseen Teatris-tapahtumaan. Teatris on 10–25vuotiaille teatterinharrastajille suunnattu katselmus.
Tapahtuman teema on ”näe, kuule, kerro”. Teema kannustaa nuoria kokemaan ja kertomaan omia
tarinoitaan teatterin keinoin. Teatris tarjoaa nuorille tilaisuuden esiintyä, nähdä toisten esityksiä, oppia
uutta työpajoissa ja saada kannustavaa ja rakentavaa palautetta alan huippuammattilaisista koostuvalta
raadilta. Raati painottaa eritoten taiteen tekemisen iloa. Raadissa ovat mukana muun muassa taiteen
moniottelija Laura Malmivaara ja näyttelijät Taisto Oksanen ja Ville Virtanen. Tunnettuja taiteilijoita
jututetaan myös Minun tieni tähtiin -haastattelutuokioissa Teatris-teltassa: mukana ovat esimerkiksi Maria
Ylipää ja Aku Hirviniemi.
Teatris käynnistyy avajaiskulkueella perjantaina 24.5. klo 16:30 Kansalaistorilta. Kulkue tuo Teatristunnelman Helsingin kaduille. Musiikkitalon edestä värikäs hengennostatuskulkue jatkaa Ruff Cut DJsin DJ
Esgroven tahdittamana kohti Kansallisteatterissa pidettäviä avajaisia. Teatriksen taiteellisina johtajina
toimivat näyttelijä Jaana Saarinen ja Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho.
– Teatterin parissa olen saanut ystäviä, olen kokenut tunnemyrskyjä, etsinyt ratkaisuja, nauranut, itkenyt,
puhunut suurilla kirjaimilla, saanut purkaa ja täydentää itseäni turvallisessa seurassa. Ja olen saanut leikkiä!
Toivottavasti sinäkin saat osasi ja tunnet vapautta ja iloa harrastaessasi teatteria, lausuu Saarinen nuorille
teatterinharrastajille.
Teatriksen pääestradi on Suomen Kansallisteatteri. Muut esiintymispaikat ovat Sonore-sali Musiikkitalossa
ja Teatris-teltta Maailma kylässä -festivaalilla Kaisaniemen puistossa. Katselmusesitysten lisäksi nuoret
esittävät ohjelmanumeroitaan tapahtuman oheisohjelmistossa Espan lavalla ja Keskuskadulla. Teatris
tarjoaa katselmuksiin osallistuville nuorille ja ohjaajille teatteriin ja esiintymiseen liittyviä työpajoja, joiden
aiheina ovat esimerkiksi maskeeraus ja afrikkalainen liike, rytmi ja teatteri.
Teatris on kaikille avoin, ilmainen tapahtuma. Tapahtuman järjestävät Helsingin, Espoon, Vantaan ja
Kauniaisten nuoriso- ja kulttuuritoimet yhdessä Nuori Kulttuuri -säätiön kanssa, ja tapahtumaa tukee
opetus- ja kulttuuriministeriö.
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