HÄMEENLINNAN TEATTERIKERHO RY
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TEATTERIKERHOLAISET JUHLIVAT MARRASKUUSSA

”KULTTUURIALAN TOIMIJOILLA JAKSAMINEN JA TALKOOMIELI ALKAVAT OLLA LOPPU”,” YLEISÖ TULISI
PÄÄSTÄÄ PIAN MYÖS KULTTUURILAITOKSIIN”, ”KULTTUURIALA JA ERITYISESTI ESITTÄVÄT TAITEET OVAT
KÄRSINEET ENNENNÄKÖMÄTTÖMIÄ TALOUDELLISIA JA HENKISIÄ TAPPIOITA”, ”NYT OLISI JO AIKA ALOITTAA
KULTTUURIN ELVYTYSTALKOOT”.
Siinä vain pieni välähdys viime aikojen lehtien otsakkeista, missä kulttuuriväki on purkanut vaikeaa
tilannettaan. Lomautukset ja ohjelmistosirkus, missä esityksiä on aikataulutettu uudestaan ja taas
uudestaan on ollut epätodellista arkipäivää. Pessimistisimmät väittävät tilanteen vielä pahenevan ensi
vuonna, kun veikkausvoittovarat vähenevät.
Kaikesta huolimatta usko huomiseen on useimmilla vahva ja niinpä mekin Teatterikerhossa lähdemme
rakentamaan uutta uljasta kesä- ja syyskautta levollisin mielin.
Juhlavuosi kutsuu
Kuten moni tietää menossa oleva vuosi on Hämeenlinnan Teatterikerhon juhlavuosi. Yhdistys on perustettu
marraskuussa 1951 ja noin puolen vuoden kuluttua mittarissa on tasan 70 vuotta. Se on yhdistyselämässä
pitkä ajanjakso ja sisältää useamman sukupolven aikana paljon työtä ja toimintaa. Haluan tässä yhteydessä
kiittää kaikkia mukana olleita sekä entisiä että nykyisiä jäseniä siitä ystävällisestä hengestä ja
uutteruudesta, millä toimintaa on vuosikymmenten läpi pyöritetty. Toivon, että me kerholaisina voimme
olla ylpeitä saavutuksistamme teatteriharrastuksen laajentamisessa ja syventämisessä Hämeenlinnan
seudulla. Rakkain kumppani on meille tietysti alusta lähtien ollut oma kaupungin teatterimme.
Yhtenä hienona huomionosoituksena saavutuksistamme oli kaupungin syntymäpäivänä (19.01.21) Kerholle
myönnetty Hämeenlinnan kaupungin kulttuuripalkinto ja se tuli juuri tunnustuksena kulttuurin hyväksi
tehdystä työstä. Palkinnon suuruus oli 1000 euroa. Olin johtokunnan puolesta tuon palkinnon pokkaamassa
raatihuoneessa ja siihen sisältyi myös pitämäni kiitospuhe, mikä striimattiin suorana kaikille halukkaille ja
saattaa vielä löytyä kaupungin nettisivuilta.
Juhlanäytäntö varattu 12.11.21 klo 19.00
Omalla puheenjohtajakaudellani olemme jo kaksi kertaa käyneet yhdessä koko porukalla Hämeenlinnan
teatterissa. Kun yhdistys täytti 60 vuotta kymmenen vuotta sitten saimme kaikki ilmaiseksi nauttia
näytelmästä ”Älä pukeudu päivälliselle”. Viisi vuotta sitten, kun Kerho täytti 65 vuotta, oli ilmaisen
näytöksen nimi Finnhits – iskelmänsininen komedia. Tulevana syksynä on juhlavuoden kunniaksi jälleen
tarjolla yhteistä herkkua. Olemme varanneet teatteristamme juhlanäytännön perjantaiksi 12. marraskuuta

klo 19.00. Tuolloin esitetään Jane Austenin romanttinen klassikko ”Järki ja tunteet”. Siinä jokaisen on
löydettävä oma tapansa olla onnellinen. Näytelmän ohjaa Satu Rasila.
Tähän esitykseen kutsutaan jälleen tällä tiedotteella i l m a i s e k s i kaikki yhdistyksemme jäsenet. Kaksi
asiaa pitää kuitenkin hoitaa. Jäsenmaksut täytyy olla kunnossa ja paikkojen saamiseksi pitää ottaa yhteyttä
matkanjärjestäjä Leila Ahteeseen puh. 0400-875153. Hän siis hoitaa paikkojen varauksen ja jakelun. Lisäksi
Leilalta voi kysellä muistakin matkoista myös sähköpostitse: leila.ahde(at)luukku.com. Kehottaisin kaikkia
toimimaan ripeästi, vaikka varaukset on tehtävä syyskuun loppuun mennessä. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka
paljon ihmisiä voidaan turvallisuusohjeiden mukaisesti ottaa marraskuun esityksiin. Varmaa on kuitenkin
se, että jos kaikki eivät mahdu yhteen esitykseen, jäljelle jääneille hankitaan liput saman näytelmän toiseen
esitykseen. Toivomme tietenkin vilpittömästi, että kaikki mahdumme yhteen ja samaan esitykseen.
Jäsenmaksuissa ja sähköposteissa puutteita
Kerhon sihteeriltä saamani tiedon mukaan muutamilta jäseniltä on vielä jäsenmaksu hoitamatta.
Ylläolevaan tekstiin viitaten kannattaa toimia. Jäsenmaksu kuluvana vuonna on 25€ jäseneltä ja seuraavilta
perheenjäseniltä 20€. Teatterikerhon tili on Nordea FI 03 1032 5000 4316 00 ja viitenumero 195106.
Jos olet saanut tämän tiedotteen postitse, et ole vielä antanut yhdistykselle sähköposti-osoitettasi. Ilmoita
se viipymättä Kerhon sihteeri Anne Mäkivirralle. Näin säästämme aikaa ja vaivaa ja saamme yhteydenpidon
sujumaan mallikkaasti. Käytä mieluummin sähköpostia tai tekstiviestiä. Annen sähköposti on
anne.makivirta(at)hameenlinna.fi ja tekstiviesti 040-7762766.
Myös Teatterikerhon nettisivut toimivat yhdistyksen tiedotusvälineenä ja sitä kautta jäsenistö voi ottaa
yhteyttä ja antaa palautetta. Sivujen osoite on www.hameenlinnanteatterikerho.net Niitä kehitetään
edelleen palvelemaan jäsenistön tarpeita.
Teatterimatkat kiinnostavat
Vaikeasta koronavuodesta huolimatta teimme viime vuonna kuusi teatterimatkaa. Niillä oli osanottajia
yhteensä 209 henkilöä eli keskimäärin 35 henkilöä/matka. Kelpo tulos siis. Nähdään taas teatterimatkoilla.

OIKEIN TURVALLISTA KESÄÄ KAIKILLE

Aarne Kauranen
Teatterikerhon puheenjohtaja

KESÄ- JA SYYSKAUDEN 2021 TEATTERIMATKAT
Matkavaraukset, peruutukset ja tiedustelut tehdään matkanjärjestäjä Leila Ahteelle puh. 0400 875 153 tai
sähköpostitse leila.ahde@luukku.com.
Bussit lähtevät Hämeenlinnan linja-autoasemalta Wetterhoffin luota. Lähtö ajat ilmoitetaan myös
Kaupunkiuutisten edellisen viikonlopun seuratoimintapalstalla sekä teatterikerhon internet-sivuilla.
Paluumatkat ajetaan samaa reittiä, kuin menomatkat. Poikkeuksen tekee Helsingistä tultaessa reitti
Kankaantaan kautta.
Matkojen hinta peritään bussissa, ellei sitä ole erikseen mainittu ilmoituksessa. Kaikista peruutuksista on
ilmoitettava, jotta jo lunastetut liput saataisiin mahdollisille jonossa oleville jäsenille. Ilman pakottavaa
syytä peruuttamatta jätetystä matkasta peritään lipun hinta.
Teatterikerhoon kuulumattomalta osallistujalta peritään 10 € korkeampi hinta.

________________________________________________________________________________
Ke 21.7.2021
klo 18.00

KORPELAN KUJANJUOKSU

Tampereen Komediateatterin
kesäteatteri

”Korpelan kujanjuoksu” on tv-sarjasta tehty näyttämösovitus, jonka on käsikirjoittanut Heikki Luoma.
Kun melkein ammattikoulun käynyt työtön asentaja löytää korjattavaksi tuodun takakontista salkullisen
rahaa, alkaa melkoinen kilpajuoksu, sillä rahalle löytyisi ottajia. Samaan aikaan paikkakunnalla käydään
taistelua kaivosyhtiötä vastaan, joka uhkaa tehdä Etelä-Suomen suurimmasta suosta kaivoksen. Tässä
taistelussa tarvitaan oveluutta ja rahaa.
Rooleissa mm tv-sarjasta tutut:
Janne Kataja, Esa Latva-Äijö, Karoliina Vanne ja Tuija Vuolle.
Ohjaus ja dramatisointi: Jukka Mäkinen
Lavastus: Juha Mäkipää
Ilmoittautuminen viimeistään 18.6.2021
lähtö klo 16.00

hinta 55,- /65,- €

________________________________________________________________________________
La 18.9.2021
klo 13.00

HAMLET
- rock-musikaali

Tampereen Työväen
teatteri

Hamletin tarina on kestänyt aikaa. Se ei tarjoa vastauksia, vaan paremminkin esittää kysymyksiä.
Hamlet tulee isänsä hautajaisiin, tästä bileet jatkuvatkin äidin häillä. Tarina kertoo isänsä haamun
riivaamasta nuoresta miehestä, mutta yhtä hyvin se kertoo sivullisista, jotka ovat väärään aikaan väärässä
paikassa. Hamlet aukeaa uusille tulkinnoille, nyt se esitetään ensi kertaa Suomessa rock-musikaalina.
Tässä spektaakkelissa kaikki tekijät ovat yhdessä samalla asialla. Huippuammattilaisten visiot musiikin
kanssa luovat tunnelman, joka jysähtää kuin rock-konsertissa. Koko esityksen ajan lavalla ovat
kitaravirtuoosit, ja musiikki on välillä kaukana rockista.

Näytelmä on käännetty selkeälle suomen kielelle, kadottamatta kuitenkaan ylevyyttä ja huumoria.
Ohjaus: Osmo Kautto
Hamlet: Saska Pulkkinen
Hamletin äiti: Petra Karjalainen
Isäpuoli: Jari Ahola
Muissa rooleissa mm.: Suvi-Sini Peltola, Pentti Helin, Inke Koskinen ja Auvo Vihro
Mukana myös kapellimestari Joonas Mikkilän 6-henkinen bändi.
Ilmoittautuminen viimeistään 23.8.2021
lähtö klo 11.00
hinta 75,-/85,- €
_______________________________________________________________________________________

Pe 8.10.2021
klo 19.00

WAITRESS-UNELMIEN RESEPTI
-musikaali

Lahden kaupungin teatteri

Ensiesityksensä v. 2016 saanut musikaali Waitress on noussut hitiksi maailmalla.
Tämä on elämämakuinen tarina, jossa arki ja unelmat sekoittuvat. Haave paremmasta, luo uskoa
tulevaisuuteen, sillä jokainen tarvitsee onnea.
Pikkukaupungin laitamilla olevan kahvilan työpäivät rullaavat samaa arkista rataansa. Yhdessä työkaverit
pohtivat rakkauden ja parisuhteen haasteita.
Olisiko tämä resepti onneen, kun eräänä päivänä intohimoisen leipojan eteen tulee hurmaava tohtori.
Musiikin sovitus ja johto: Antti Vauramo
Ohjaus: Ilkka Laasonen
Rooleissa mm. Tomi Enbuska, Mikko Jurkka, Ushma Karnani ja Mikael Saari
Ilmoittautuminen viimeistään 7.9.2021
lähtö klo 17.00
hinta 60,- €/70,-€
_______________________________________________________________________________________

Pe 5.11.2021
klo 19.00

KOTIOPETTAJATTAREN ROMAANI

Tampereen teatteri

Näytelmä perustuu Charlotte Bronten 1847 julkaistuun romaaniin, joka on rohkea kuvaus ihmisistä, olla
kahleeton ja totuudellinen, ajassa, jossa säännöt tukahduttavat tunteet.
Kotiopettajattaren romaani on katkeransuloista kaipuuta ja levottomuutta, huumoria ja rikkinäisiä tunteita.
Sisäoppilaitoksessa kasvanut orpotyttö pestautuu kotiopettajattareksi. Luokkaerosta huolimatta isäntä ja
opettajatar rakastuvat palavasti ja päättävät avioitua. Isännän elämää varjostaa kuitenkin salaisuus.
Ohjaus: Jussi Nikkilä
Rooleissa mm. Marketta Tikkanen, Pia Piltz, Esa Latva-Äijö ja Ritva Jalonen
Ilmoittautuminen viimeistään 1.10.2021
lähtö klo 17.00
hinta 55,-€/65,-€
_______________________________________________________________________________________

Hämeenlinnan Teatterikerhon 70 v. juhlanäytös
Pe 12.11.2021
JÄRKI JA TUNTEET
klo 19.00

Hämeenlinnan Teatteri

Järki ja tunteet kertoo 1800-luvun Englannissa naisten asemasta ja luokkayhteiskunnasta.
Tässä Jane Austenin kirjoittamassa tarinassa pääosissa ovat sisarukset, jotka isänsä kuoleman jälkeen jäävät
taloudellisesti ahdinkoon. Heidän haaveensa rakkaudesta onkin pantava syrjään ja yritettävä päästä hyvin
naimisiin,
Sisarukset ovat hyvin erilaisia, toinen romantikko ja toinen järkevä ja velvollisuudentuntoinen. Lopulta he
huomaavat, että kun järki ja tunteet kohtaavat, ei todellinenkaan rakkaus ole kaukana.
Rooleissa: Elviira Kujala ja Pihla Maalismaa
OTA YHTEYS LEILA AHDE, puh. 0400-875153 tai sähköpostitse: leila.ahde(at)luukku.com. Hän hoitaa
paikkojen varauksen. Ilmoittautuminen 30.9 2021 mennessä.
______________________________________________________________________________________
Ma 15.11.2021
klo 19.00

TURVAMIES

HKT-Areena näyttämö

Teollisuussuvun raikulipoika on lähdössä treffeille, kun hänen ovelleen ilmesty turvamies. Rikolliset
kiristävät pojan isää. Poika ei ota tilannetta vakavasti ja syntyy kipakkaa keskustelua hänen ja turvamiehen
välillä. Poika saa selville, että turvamies kärsii narkolepsiasta, ja alkaa kiristää tiedollaan.
Koville kierroksille kiihtyvästä komediasta huolimatta, he ovat pelkoineen ja toiveineen kaikessa
vastakohtaisuudessaan kuitenkin todellisia ihmisiä. He oppivat kunnioittamaan toisiaan ja lopuksi jopa
ystävystymään.
Ohjaus: Pasi Lampela
Rooleissa Martti Suosalo ja Katja Küttner.
Ilmoittautuminen viimeistään 15.10.2021
hinta 60,-/70,-€
lähtö klo 17.00
_______________________________________________________________________________________

Teatterikerhon vuoden 2021 pikkujouluesitys:
La 11.12.2021
klo 14.00

LEMMEN JÄTTILÄINEN

Valkeakosken teatteri

Lemmen jättiläinen on Aki Sirkesalon lauluihin perustuva musiikkinäytelmä.
Se hakee aiheet Aki Sirkesalon lauluista, kuten ”Naispaholainen”, ”Kissanainen”, ”Enkeleitä onko heitä” ym.
Kertoen hauskasti ja näyttävästi pikkukaupungin nuorten ja aikuisten ihmisten elämänkohtaloista,
riemuineen ja suruineen, rakkaudesta ja ystävyydestä. Mikä on sallittua ja miksi kaikki kielletty on
kiinnostavaa. Näyttämön täydeltä tunteita, tanssia, tarinaa, lämpöä ja lempeä.
Käsikirjoitus on kapellimestari Harri Salmisen Aki Sirkesalon musiikkiin.
Lavalla nähdään myös tanssijoita ja livebändi.

Ilmoittautuminen viimeistään 30.10.2021 Maksu teatterikerhon tilille FI03 1032 5000 4316 00, viite
195135
lähtö klo 12.30
hinta 95,-/105,-€
Teatteriesityksen jälkeen matkaamme Inkalan kartanoon, jossa kello 18.00 jouluateria.
_______________________________________________________________________________________

JÄSENASIAT
Jäseneksi liittymiset ja eroamiset, osoitteenmuutokset sekä sähköpostiosoitteet pyydetään ilmoittamaan
Anne Mäkivirralle mieluiten sähköpostilla anne.makivirta(at)hameenlinna.fi, tai tekstiviesti puh. 040
7762766, lisäksi voi käyttää teatterikerhon nettisivuilla olevaa yhteystietolomaketta.
Jäsenmaksu vuonna 2021 on 25 € jäseneltä ja seuraavalta perheenjäseneltä 20 €. Hämeenlinnan
Teatterikerhon tilinumero on FI03 1032 5000 4316 00 ja viitenumeroksi 195106.
Jäsenmaksuja on vielä maksamatta, joten pyydän ystävällisesti hoitamaan sen mahdollisimman pian.
Teatterikerhon internetsivut osoitteessa: https://www.hameenlinnanteatterikerho.net/
Hämeenlinnan Teatterikerhon Facebook-ryhmä:
https://www.facebook.com/groups/291596324699581/

