HÄMEENLINNAN TEATTERIKERHO RY
JÄSENTIEDOTE 2 / 2022

ANNA-ELINA LYYTIKÄINEN LUPAA KORKEALAATUISTA JA YLLÄTTÄVÄÄKIN TEATTERIA

Sitten viime jäsentiedotteen Hämeenlinnan teatteri on saanut uuden johtajan. Hän on näyttelijä, ohjaaja ja
näytelmäkirjailija Anna-Elina Lyytikäinen (synt. 1971). Hänen työnsä alkoivat osa-aikaisena helmikuun
alusta. Varsinaisesti päätoimisena hän ottaa tehtävät vastaan ensi lokakuun alusta. Lyytikäinen on
näyttelijänä työskennellyt Lahden ja Helsingin kaupunginteattereissa ja pääohjaajana Tampereen
teatterissa vuosina 2016-2021.
Ensi kokemukset Lyytikäisen haastatteluista ovat olleet kiinnostavia ja lupaavia. Hän on puhunut uuden
kotimaisen draaman puolesta ja liputtanut vaikuttavuuden lisäämisestä Hämeenlinnan teatterissa. Kaiken
kaikkiaan Lyytikäisen johtoajatuksena on kehittää omaa teatteriamme merkittäväksi taiteelliseksi toimijaksi
koko Suomen teatterikentällä. Yritämme saada hänet vieraaksi tulevaan syyskokoukseemme ja samalla
kertomaan tarkemmin tulevista suunnitelmistaan.
Toivotetaan Anna-Elina teatterikerhomme puolesta lämpimästi tervetulleeksi Hämeenlinnaan ja toivotaan
yhteistyön hänen kanssaan jatkuvan yhtä hienoissa merkeissä kuin se on tähän asti jatkunut kaikkien
aiempienkin johtajien kanssa Kerhomme 70-vuotisessa historiassa.
Tyytyväinen AKU-patsaan saaja
Yhtenä keskeisenä toimintamuotona näin keväisin on kerhollamme jo vuodesta 1953 lähtien ollut AKUpatsaan jako. Veistos kuvaa maineikasta hämeenlinnalaista näyttelijää Aku Peltosta, joka vaikutti kaupungin
teatterielämässä 1920-luvulta aina 1950-luvulle saakka.
Tänä keväänä patsaan sai pukusuunnittelija Anne Laatikainen, joka palkittiin 07.05.22 merkittävästä
teatterityöstä Hämeenlinnassa. Hämeen maakunnan vanhin vuosittain jaettava kulttuuripalkinto annettiin
nyt 68. kerran.
Anne Laatikainen tuli Hämeenlinnan teatteriin pukusuunnittelija-puvustonhoitajaksi vuonna 1996. Kuluvana
näytäntövuotena hän on ollut pukusuunnittelijana kolmessa eri näytelmässä: Illallinen, Kohtauksen
partaalla sekä Kaukorakkaus. Viirun joulussa hän toimi lavastajan assistenttina ja Kaukorakkaudessa hän
toimi myös lavastajana, mikä oli hänen ensimmäinen lavastustyönsä ammattiteatterissa. Työhönsä hän oli
hakenut parin vuoden ajan oppia Aalto yliopistosta.
Palkinnon perusteluissa kiitetään Laatikaisen moniammatillisuutta ja tekemiseen osallistumista. Hän on
vastuuta ottava ja asioita eteenpäin vievä. Hänen työnsä edustaa esteettisesti taidokasta ja tarkkaa
suunnittelua, koska se on tärkeä osa taiteellista teatteri-ilmaisua.
Omalta kohdaltani tämä oli 18. kerta, kun olin jakamassa AKU-patsasta.

Mielenkiintoinen teatterisyksy odotettavissa Hämeenlinnassa
Tuleva syksy on teatteriyleisön kannalta odotuksia täynnä. Elokuun lopulla saa ensi-iltansa riemukas tarina
”Askel kerrallaan”, missä kolme naista päättää tehdä muistovaelluksen ystävättärensä kunniaksi. Syyskuun
puolessavälissä tulee näyttämölle Petja Lähteen kirjoittama ja ohjaama musiikkinäytelmä ”Onnettoman
Onnellinen” ja marraskuun alussa nähdään vahvojen naisten hurja tragedia ”Kaksi kuningatarta”. Siinä
teatterineuvos Ritva Oksanen palaa jälleen Hämeenlinnan teatterin lavalle ja hänen vastanäyttelijänään on
teatteriyleisön suosikki Liisa Peltonen.
Jäsenmäärä kasvaa mutta jäsenmaksuissa puutteita
Uusi jäsentilasto kertoo, että meille on tullut mukavasti uusia jäseniä. Toivotan teidät kaikki sydämellisesti
tervetulleiksi iloisten teatterikerholaisten joukkoon. Jokainen meistä voi kertoa läheiselleen Kerhon
toiminnasta ja mahdollisuudesta liittyä teatterista tykkäävien yhteisöön.
Saamani tiedon mukaan muutamilta jäseniltä on vielä jäsenmaksu kuluvalta vuodelta maksamatta. Nyt on
syytä pikaisesti asia hoitaa. Jäsenmaksu kuluvana vuonna on 30€ jäseneltä ja seuraavilta perheenjäseniltä
25€. Teatterikerhon tili on Nordea FI03 1032 5000 4316 00 ja viitenumero 195106. Näin varmistat
jäsenyytesi mukavassa seurassa.
Otetaan teatterit taas haltuun
Yleisö ei ole vielä löytänyt takaisin teattereiden katsomoihin, vaikka koronarajoitukset ovat poistuneet.
Suomen teatterit ry:n mukaan liput ostetaan viime hetkillä eikä ryhmätilauksia juuri ole. Yhdistys varoittaa,
että koronan jäljet näkyvät teattereissa vielä pitkään. Toki esittävän taiteen kenttä tarvitsee jatkossakin
tukea toiminnan elpymiseen, mutta muutetaan tämä kurssi. Lähdetään taas iloisesti teattereihin ja otetaan
kaveri mukaan.
Kerhon 70-vuotishistoriaan kaivataan valokuvia
Teatterikerhon suuri ponnistus oman historiakirjan saamiseksi painokuntoon on edennyt joutuisasti. FT
Juhani Niemi on viime talvikauden uurastanut tekstin parissa ja nyt kaivattaisiin valokuvia ja muuta
materiaalia tekstin elävöittämiseksi. Toivomme apua kaikilta jäseniltä ja heidän tutuiltaan. Eritoten
valokuvat toiminnan varhaisimmilta ajoilta kiinnostavat. Luonnollisesti materiaali palautetaan omistajille,
mutta sitä voidaan mahdollisesti ikuistaa kuvaamalla. Ota yhteyttä historiatoimikunnan jäseniin Anneen,
Leilaan tai Aarneen. Kiitos jo etukäteen.

NAUTINNOLLISTA KESÄÄ KAIKILLE
Aarne Kauranen
Teatterikerhon puheenjohtaja

KESÄ- JA SYYSKAUDEN 2022 TEATTERIMATKAT
Matkavaraukset, peruutukset ja tiedustelut tehdään matkanjärjestäjä Leila Ahteelle puh. 0400875 153 tai
sähköpostitse leila.ahde(at)gmail.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.

________________________________________________________________________________

To 7.7.2022
klo 19.00

SATUMAAN KUNINGAS
-Reijo Taipale

Esakallio, Somero

Reijo Taipale - Satumaan kuningas- on saanut 4 platinalevyä ja 16 kultalevyä.
Näytelmä on nostalginen kertomus, miten maalaispojasta tuli kansan suosima solisti. Lapsena hän kuunteli
lumoutuneena Olavi Virtaa. Nuorena hän keräsi rahaa halkomotteja tekemällä päästäkseen Helsinkiin,
voidakseen toteuttaa laulajan unelmaansa. Siellä hän lauloi Rytmityttöjen solistina, kunnes pääsi Kullervo
Linnan orkesteriin. Siitä varsinaisesti alkoi hänen suosionsa kasvu. Hän oli luotettava esiintyjä ja rehellinen
oman tiensä kulkija.
Rooleissa mm. tangokuninkaalliset Kari Hirvonen ja Marita Taavitsainen. Musiikista vastaa Kultaisen
harmonikan mestari Jani Helenius ja Onnentähti-orkesteri.
Ilmoittautuminen viimeistään 6.6.2022
lähtö klo 17.00

hinta 50,- /60,- €

_______________________________________________________________________________________
su 7.8.2022
klo 14.00

AIRA
- musikaali

Valkeakosken
Apianniemen kesäteatteri

”Jos olisin luonut itselleni imagon, ei minua olisi julkisesti olemassakaan. Satun vaan olemaan tällainen kuin
olen”
Aira Samulin
Aira Samulinin elämäntarina sisältää uskomatonta naisenergiaa.
Yli 90 v:n tarina alkaa Karjalasta ja vie Helsingin tanssipiirien kautta tähän päivään. Musikaalissa nähdään
Airan ura muodin ja viihteen parissa sekä intohimo tanssia ja luovuutta kohtaan, unohtamatta elämän
tragedioista selviämistä.
Musikaalissa on mukana liveorkesteri, joka esittää Airalle tärkeitä kappaleita, kuten ”Karjalan kunnailla”,
”Saturday Night Fever”, ”Sä kaunehin oot” ja ”Like a Virgin”.

Pääosassa: Helena Rängman
Airan elämässä olleita miehiä esittävät: Ilkka Koivula, Lauri Mikkola ja Harri Penttilä.
Muissa rooleissa Natalia Lintala ja Leea Lepistö.
Koreografiasta vastaa tanssija Jani Rasimus tanssiparinaan Tanja Huotari
Ohjaus ja käsikirjoitus: Heikki Paavilainen
Ilmoittautuminen viimeistään 30.6.2022 mennessä
lähtö klo 12.30
hinta 50,- /60,- €
_______________________________________________________________________________________

To 8.9.2022
klo 19.00

TEATTERIN ROUVA TILDA

TTT- kellariteatteri

Tilda Vuori oli tarmokas täti-ihminen ja sanottiin hänen saavan ”varsiluudankin
tanssimaan” Näyttämöllä nähdäänkin hauska, sanavalmis, rakastava ja rohkea
Tilda. Hän oli TTT-teatterin johtajana 1900-luvun alussa ja hänen ansiostaan
harrastajateatterista tuli ammattiteatteri.
Näytelmä on pienimuotoinen musiikkinäytelmä, kertoo näytelmän käsikirjoittaja
Hanna Suutela.
Ohjaus on Tiina Puumalaisen.
Rooleissa Kristiina Hakovirta ja Mika Piispa
Ilmoittautuminen viimeistään 5.8.2022
lähtö klo 17.00

hinta: 50,-/60,- €

_______________________________________________________________________________________
Ti 4.10.2022
Klo 19.00

HILJAISET SILLAT

HKT- päänäyttämö

Näytelmässä on vavahduttava inhimillinen tarina, jonka lapset saavat perinnöksi äidiltään. Maatalossa
eletään rauhallista elämää, kun yksinäinen valokuvaaja eksyy kysymään tietä sillalle, jota hänen pitäisi
kuvata.
Uusi näytelmäsovitus keskittyy siihen, miten kaksi ihmistä löytää toisensa ja mikään
ei ole niin kuin ennen. Keskiössä on rakkaus ja miten se muuttaa elämää, lapsien elämän ja
vaikuttaa heidän valintoihinsa.
Ohjaus on Liisa Mustosen.
Rooleissa: Merja Larivaara, Kari Heiskanen, Elina Hietala ja Mikko Virtanen.
Ilmoittautuminen viimeistään 2.9.2022
lähtö klo 17.00

hinta: 60,-/70,- €

_______________________________________________________________________________________

La 29.10.2022
klo 13.00

ANASTASIA

Tampereen teatteri
-päänäyttämö

Musikaali pohjaa Romanovien suvun ja keisari Nikolai II:n perheen tarinaan
Tarina kuljettaa Romanovien palatsista Pariisiin. Romanovien hallitsijasuvun tarina
on järkyttävä, mutta toisaalta hyvin mielenkiintoinen. Tampereen teatteri on saanut
luvan tehdä oman versionsa, Broadwaylla esitetystä musikaalista.
Musikaalin ohjaa Samuel Harjanne.
Pääosassa Pia Piltz.
Muissa rooleissa mm. Sinikka Sokka, Kaisa Hela, Petrus Kähkönen, Ville Majamaa,
Joel Mäkinen, Elisa Piispanen, Elina Rintala ja Jon-Jon Geitel.
Ilmoittautuminen ja maksu viimeistään 20.9.2022
hinta 100,-/110,-€
Teatterikerhon tilille FI03 1032 5000 4316 00 viite 195135
lähtö klo 11.00
_______________________________________________________________________________________
La 19.11.2022

PIKKUJOULU

klo 13.00

- Villit vuodet-konsertti

Hämeenlinnan Teatteri

noin klo 15.30

- jouluateria

Hotelli Vaakuna

Villit vuodet- konsertin nostalginen musiikki perustuu aikaisemmin esitettyyn musikaaliin.
Konsertti vietetään Vexi Salmen muistokonserttina, jossa eläydytään Vexi Salmen ja Irwinin aikaan.
Vexi Salmen kynästä syntyi Suomi-iskelmän hittejä kuten myös Euroviisu-edustuksia.
Konsertin koostaa Heikki Paavilainen.
Mukana ovat teatterin näyttelijöiden lisäksi Ilkka Koivula ja Joni Leponiemi.
Konsertin jälkeen menemme nauttimaan ruokailusta Hotelli Vaakunassa.
Siellä myös julkistetaan vuoden teatterikerholainen.
Kun saamme enemmän tietoa konsertista, infoamme lisää.
Ilmoittautuminen ja maksu viimeistään 7.10.2022

hinta 90,-/100,-€

Teatterikerhon tilille FI03 1032 5000 4316 00 viite 195135
___________________________________________________________________________________

joulukuu 2022
FANNY JA ALEKSANDER
päivä tarkentuu myöhemmin

HKT- Päänäyttämö

Tarina on nähty Ingman Bergmanin elokuvana 1980-luvulla.
Fanny ja Alexander ovat sisaruksia, jota elävät onnellista lapsuuttaan 1900-luvun alun Ruotsissa.
Isän kuoltua, äiti menee naimisiin papin kanssa ja kaikki muuttuu. Alexanderin vilkas mielikuvitus auttaa
häntä selviytymään asioista. Näytelmä tuo esiin myyttisen ja mielikuvituksellisen maailman, jossa
roolihenkilöt ja perheiden sekä lapsuutta ympäröivä todellisuus avautuu ja risteää kiehtovaan
kokonaisuuteen.
Ohjaus on Paavo Westerbergin.
Rooleissa mm.: Eero Aho, Rauno Ahonen, Sanna-June Hyde, Santeri Kinnunen, Rea Mauranen, Esko
Salminen, Aino Seppo, Anna-Maija Tuokko ja Olavi Uusivirta.
Ilmoittautuminen viimeistään 5.11.2022
lähtö klo 17.00
hinta 65,-/75,-€
_______________________________________________________________________________________

JÄSENASIAT
Jäseneksi liittymiset ja eroamiset, osoitteenmuutokset sekä sähköpostiosoitteet pyydetään ilmoittamaan
Anne Mäkivirralle mieluiten sähköpostilla anne.makivirta(at)hameenlinna.fi, tai puh. 040 7762766 iltaisin,
lisäksi voi käyttää teatterikerhon nettisivuilla olevaa yhteystietolomaketta.
Jäsenmaksu vuonna 2022 on 30 € jäseneltä ja seuraavalta perheenjäseneltä 25 €. Hämeenlinnan
Teatterikerhon tilinumero on FI03 1032 5000 4316 00 ja viitenumeroksi 195106.
Jäsenmaksuja on vielä maksamatta, joten pyydän ystävällisesti hoitamaan sen heti.

Teatterikerhon internetsivut osoitteessa: https://www.hameenlinnanteatterikerho.net/
Hämeenlinnan Teatterikerhon Facebook-ryhmä:
https://www.facebook.com/groups/291596324699581/

