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1. Eikä kukaan meitä enää etsi
Teatteri Siperian 10-vuotisjuhlakauden täräyttää käyntiin ilmastonmuutosta käsittelevä esitys "Eikä
kukaan meitä enää etsi". Vakavaa aihetta käsitellään Teatteri Siperialle tuttuun tapaan groteskilla
huumorilla ja lohdullisesti. Kaisalle pelkät arjen valinnat eivät enää riitä, Malla vetää ekoherätykseen
mukanaan myös perheensä ja Jaska aikoo pelastaa maailmanlopun tullen edes itsensä.
Ensi-ilta 28.2.2017, esitykset Teatteri Siperialla 28.2. - 6.5.2017
Esitykseen on tulossa myös paketti opettajille!
Liput 11,50 € / 15,50 € / 26,50 € - www.lippu.fi
Ryhmävaraukset sähköpostitse: liput(at)teatterisiperia.net
LUE LISÄÄ ESITYKSESTÄ >>

2. Vesta-Linnea ja aavelapsen arvoitus
Keväällä Ohjelmistossa jatkaa Tampereen Työväen Teatterin kanssa yhteistyössä toteutettu
lastennäytelmä Vesta-Linnea ja aavelapsen arvoitus, joka valittiin juuri Lasten- ja
nuortenteatteripalkinnon 2017 finalistiksi kolmen parhaan joukkoon. Vesta-Linnea ja aavelapsen arvoitus
on kertomus ihan tavallisen tytön ja hänen tavallisen perheensä tavallisesta arjesta, joka eräänä päivänä
muuttuukin hauskaksi ja jännittäväksi.
Esitykset TTT:n Eino Salmelaisen näyttämöllä 18.2.-11.5.2017
Liput 22,50 € - www.lippu.fi
LUE LISÄÄ ESITYKSESTÄ >>

2

3. 8 esitystä elämästäni
Maaliskuussa Teatteri Siperialla vierailee esitys nimeltä "8 esitystä elämästäni". 8 esitystä elämästäni on
kolmen esiintyjän näyttämöteos, joka juhlii näyttämön tasavertaisuutta. Teos haistattaa pitkät
määrittelyille ja viis veisaa esiintyjiensä vammoista tai vammattomuudesta.
8 esitystä elämästäni on Riikka Papusen taiteellisen väitöstutkimuksen toinen taiteellinen osio.
Ensimmäinen taiteellinen osio "Toinen katse" toteutui vuonna 2016 Teatteri Siperialla, Tampereella.
Työryhmässä on mukana Mervi Papunen, Riikka Papunen, Azra Topcu ja Mammu Koskelo
Esitykset Teatteri Siperialla 9.3. ja 11.3.2017 klo 14
Liput 15,50 € - www.lippu.fi
LUE LISÄÄ ESITYKSESTÄ >>

4. Organisaatiomuutos ja avoimet työpaikat
Teatteri Siperia jää tilattomaksi teatteriryhmäksi 1.6.2017 alkaen. Samassa yhteydessä teatteri luopuu
kokopäiväisestä tuottajastaan 1.7.2017 alkaen säästösyistä. 1.8.2017 alkaen Teatteri Siperian
toimistolle palkataan osa-aikainen teatterisihteeri. Teatterisihteerin paikka avautuu hakuun
helmi-maaliskuun aikana 2017.
Eikä kukaan meitä enää etsi -esitykset pidetään normaalisti ajalla 28.2.-6.5.2017 Teatteri
Siperian näyttämöllä osoitteessa Hämeenpuisto 28 D, 4.krs.
LUE LISÄÄ UUSIMMASTA TIEDOTTEESTA >>

5. Ryhmäliput sekä opiskelija- ja nuorisoliput
RYHMÄT
Ryhmäalennuksen saa jo 10 hengen pienryhmät. Ryhmälippu maksaa vain 18 euroa, peruslipun ollessa
24 euroa. Ryhmälippujen varaukset tehdään ainoastaan Teatteri Siperian oman lipunmyynnin kautta,
liput@teatterisiperia.net tai 050 514 6800.
Ryhmän koko vahvistetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen esitystä, ja varaus erääntyy
maksettavaksi viimeistään viikko ennen esityksen alkua. Maksetut liput lähetetään pronttilippuina
sähköpostitse. Myös postitus on mahdollista, siitä peritään erikseen 5 euron lähetysmaksu.
Koululaisryhmien ollessa kyseessä opettajan lippu on aina ilmainen. Myös muille (vähintään 20
hengen ryhmille) ryhmänvetäjän lippu on ilmainen.
OPISKELIJAT JA NUORISO
Nuoret ja opiskelijat ovat lähellä siperialaisten sydämiä. Opiskelijoille ja/tai alle 25-vuotiaille teatterilipun
hinta on 10 € peruslipun ollessa 24 euroa. Lisäksi koululais-/opiskelijaryhmien opettaja/ryhmänvetäjä
pääsee aina ilmaiseksi ryhmän mukana katsomaan esitystä.
Lippupisteen kautta lippuja ostettaessa edellämainittuihin hintoihin lisätään Lippupisteen
palvelumaksu 1,50 €/lippu.
LUE LISÄÄ LIPPUKÄYTÄNNÖISTÄ >>

6. Vetoomus vapaan kentän vakiintuneiden teattereiden puolesta
Kirjoitimme helmikuun alkupuolella kahdenkymmenenseitsemän vapaan ammattiteatterin ja
ammattiteatteriryhmän kanssa vetoomuksen vapaan kentän vakiintuneiden teattereiden puolesta.
Vapaan teatterikentän vakiintuneimpien ryhmien toiminnan perusta ovat harkinnanvaraiset
toiminta-avustukset, joita jakaa Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Taiteen edistämiskeskus.
Toiminta-avustuksia haetaan vuosi kerrallaan. Jaettava summa ei ole merkittävästi lisääntynyt viimeisinä
vuosina. Harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen piiriin hakee uusia teatteriryhmiä, ja niiden sinne
päästessä entisen suuruista rahasummaa täytyy jakaa useampien teatteriryhmien kesken. Vuodelle
2017 Taiteen edistämiskeskuksen esittävien taiteiden toimikunta teki 1-44 prosentin leikkauksia,
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kolmentoista jo pitkään toimineen teatteriryhmän toiminta-avustuksiin. Osalla toimijoista leikkaukset
vaarantavat perustoimintaa merkittävästi ja romuttavat tehtyä pitkäjänteistä työtä.
LUE KOKO VETOOMUS TÄSTÄ LINKISTÄ >>

7. Ravitsemisliike Aisti
Siperian teatterilipulla saat lasillisen kuohuvaa Ravitsemisliike Aistissa ruokailun yhteydessä!
Maalaishenkinen Ravitsemisliike Aisti tarjoilee maukasta ruokaa mutkattoman palvelun kera, niin
teatterikävijöille kuin myös kaikille maistuvan ruoan ystäville. Kauden tuoreita, lähellä tuotettuja
raaka-aineita -teemalla uudet kujeet, vanhat tekijät. Yksinkertaisesti Aistikasta!
LUE LISÄÄ AISTIN KOTISIVUILTA>>

8. Linkit
Esityskalenteri >>
Ohjelmisto >>
Lipunmyynti >>
Eikä kukaan meitä enää etsi -esityksen yhteistyökumppanit:
Ekosähkö >>
Pure Waste >>
Pirkanmaan jätehuolto >>
Sunspelt >>
Greenpeace Finland >>
Tiedustelut:
Tuottaja Venla Moisala
050 514 6800
info@teatterisiperia.net
#ekmee #teatterisiperia #ilmastonmuutos #jääkarhuhommeli
#eikäkukaanmeitäenääetsi #eikakukaanmeitaenaaetsi
#vestalinnea #vestalinneajaaavelapsenarvoitus #8esitysta #8esitystä
Ilmoitattehan meille, mikäli ette halua tätä keskimäärin kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä
TAI mikäli saatte tämän useamman kerran.

