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Yleisön suosikki Eikä kukaan meitä enää etsi jatkaa ohjelmistossa
syyskaudella 2017
!

Keväällä 2017 ensi-iltansa saanut Teatteri Siperian 10-vuotisjuhlanäytelmä Eikä kukaan meitä
enää etsi jatkaa yleisön pyynnöstä Teatteri Siperian ohjelmistossa syyskaudella 2017. Huhtitoukokuun esitykset ovat olleet loppuunmyytyjä ja nyt Teatteri Siperia järjestää näytelmästä neljä
lisänäytäntöä elo-syyskuussa. Lisäesitysten liput tulevat myyntiin Lippupisteelle maanantaina 8.5.
klo 12. Lisäesityksissä näyttelijä Jaakko Ohtosen tilalla nähdään aikataulusyistä Teatteri Siperian
luottokasvo, näyttelijä Tuukka Huttunen. Lisäesitykset ovat Tampereella Hämeenpuiston
teatterisalissa pe 11.8. klo 19, la 12.8. klo 19, pe 1.9. klo 19 ja la 2.9. klo 19. Ryhmälippuja
lisäesityksiin voi varata ainoastaan Teatteri Siperian kautta ajalla 8.5.-19.5.!

!

Eikä kukaan meitä enää etsi vierailee sysksyllä 2017 myös Espoon Kaupunginteatterissa. Tällöin
lavalla nähdään alkuperäinen näyttelijäkaarti Karoliina Blackburn, Marika Heiskanen ja Jaakko
Ohtonen. Esitys nähdään Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa ma 9.10. klo 19 ja ti 10.10. klo
13 ja 19. Liput Espoon vierailuesityksiin ovat myynnissä Espoon Kaupunginteatterin ja
Lippupisteen kautta.!

!

Yksi mahdollisuus esityksen näkemiseen on myös kesällä järjestettävillä Pentinkulman päivät
-kirjallisuusfestivaaleilla 30.7. Festivaalit järjestetään vuosittain Urjalassa, Pirkanmaalla. Tarkempi
festivaaliaikataulu ja lipunmyyntitiedot julkaistaan festivaalin kotisivuilla toukokuun aikana.!

!

Lehdistön arviot ja asiakaspalaute on ollut todella postiivista. Asiakaspalautteita on tullut teatterille
ennätykselliset määrät. Aihe on koettu todella tärkeäksi ja ajankohtaiseksi, ja esitys on puhutellut
monen ikäisiä katsojia. Opiskeljat ja nuoret aikuiset ovat olleet esityksen suurin katsojaryhmä, ja
esitystä on saapunut katsomaan lukioryhmiä Hämeenlinnasta asti. Esitys on myös tilattavissa.!

!

Näyttelijät olivat todella osaavia ja tunnelma oli intensiivinen ja koskettava. Hieno kokonaisuus!” !
- Asiakaspalaute 15.3.2017!

!
Huom! Teatteri Siperian syksyn uusi ensi-ilta julkaistaan toukokuun aikana.!
!
!

LISÄINFO ajalla 4.-26.5.2017: !
Tuottaja Venla Moisala, !
050 514 6800 (arkisin klo 12-16), info@teatterisiperia.net!
RYHMÄLIPUT (väh. 10 hengen ryhmät) Tampereen lisäesityksiin varattavissa ajalla 8.5.-19.5.
osoitteesta liput@teatterisiperia.net tai puhelimitse 050 514 6800 (arkisin klo 12-16)!

!

(Teatteri Siperian toimisto lomailee 29.5.-31.7.2017.)!
LISÄINFO 1.8.2017 alkaen:!
Teatterisihteeri Richard Katajisto!
050 514 6800, info@teatterisiperia.net

