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Tiedote vapaa julkaistavaksi!!
Teatteri Siperia!
Hämeenpuisto 28 D!
33200 Tampere!
www.teatterisiperia.net!!!
TOINEN KATSE - syksyn lisäesitykset myyntiin 16.6. klo 9:00!!
 !
Yleisön suosikkiesitys Toinen katse saa lisäesityksiä syksylle 2016. Esityksen on ohjannut ja dramatisoinut 
teatteriohjaaja ja kirjoittaja Aino Kivi. Toinen katse on toteutettu yhteistyössä Tampereen kaupungin 
alaisuudessa toimivan kehitysvammaisten toimintakeskus Wärjäämön kanssa. !!
Vuonna 2016 kymmenenvuotias Teatteri Siperia juhlii taivaltaan suvaitsevaisuus-teeman alla. Kaikki 
produktiot käsittelevät suvaitsevaisuutta Suomessa nykypäivänä ja teatterin tavoitteena onkin porautua 
polttavan ajankohtaisiin aiheisiin. Keväällä kantaesityksensä saanut Toinen katse jatkaa Teatteri Siperian 
esitysten viimeaikaista linjaa, jossa pääpaino on ollut ihmisläheisissä teemoissa, lähimmäisistä 
huolehtimisessa sekä siinä, kuinka yhteiskunta ja toimintakulttuuri vaikuttavat yksittäisten ihmisten elämään. !
Toinen katse tarkastelee toiseuden, eriarvoisuuden, osallisuuden ja ulkopuolisuuden kysymyksiä. Katsoja 
pääsee kokemaan muun muassa keisari Wilhelm Wammaisen sekä altavastaajien vallankumouksen. Tämän 
jälkeen katse ei ole enää sama.!!

Viihdytkö nahoissasi? Oletko koskaan haaveillut kaksosesta, joka kokisi kaiken samoin kuin sinä? Jos 
Meryl Streep voi esittää cp-vammaista ja saada oscarin, voiko vammainen esittää Meryl Streepiä ja 
saada siitä oscarin? !
Ihmisen elämän ensimmäinen katse on äidin katse: varaukseton rakkaus. Toinen katse on yhteiskunnan 
katse. Kenet se hyväksyy leiriinsä?!

 !
Esitys sopii kaikille niille, jotka ovat joskus kokeneet ulkopuolisuutta, kipua, yksinäisyyttä, fyysisiä tai henkisiä 
esteitä, mutta myös ystävyyttä, rajojen ylittämistä, esteiden voittamista sekä puhdasta iloa.!!
Käsikirjoitus: työryhmä!
Ohjaus ja dramatisointi: Aino Kivi!
Visuaalinen suunnittelu: Anna Rouhu!
Rooleissa: Marika Heiskanen, Riikka Papunen, Tiina Launiainen, Tuomas Jordan, Sari Korpi, Kimmo 
Koski ja Janica Talvivaara.!
Muusikko: Anna-Kaisa Vuorinen!
Wärjäämön teatteriryhmän ohjaaja: Jarmo Skön!!
YHTEISTYÖSSÄ MUKANA:!
• Tampereen kaupunki / kehitysvammaisten toimintakeskus Wärjäämön teatteriryhmä!
• Tampereen yliopisto!
• Ahjolan kansalaisopisto!!
SYKSYN ESITYKSET (Teatteri Siperia, Hämeenpuisto 28 D, 4.kerros): 
ti ! 27.9. ! klo 19!
to ! 29.9. ! klo 14!
ke ! 5.10. ! klo 19!
la ! 8.10. ! klo 14!
ti ! 11.10. ! klo 19!
ke ! 12.10. ! klo 14!

ma ! 17.10. ! klo 19!
to ! 20.10. ! klo 19!
ti ! 25.10. ! klo 14!
ke ! 26.10. ! klo 19!!
ESITYS MYÖS TILATTAVISSA! !

LISÄTIETOA: www.teatterisiperia.net, !
LIPUT: www.lippu.fi, 16.6. klo 9 alkaen!!
HUOM! Siperian omiin lipunmyyntikanaviin (ryhmämyynti, puhelinmyynti, sähköposti ja lomake) vastaillaan 
vasta lomien jälkeen elokuun alussa 1.8.2016. Ennakkovarauksia voi tehdä myös lippupisteen kautta.!
LISÄINFO: Venla Moisala, 050 514 6800, venla@teatterisiperia.net (lomalla 17.6.-26.7.2016)!!
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