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Teatteri Traktori tuo
Shakespearen Myrskyn

Hojo, hojo –
Simpauttaja tulee vielä kerran!

Shakespearen Myrsky – näytelmä kiertävän Teatteri Traktorin esittämänä nähdään Vuonisrantateatterissa Kestikievari Herranniemessä to 4.7. ja pe 5.7.2013.
Suuri Vesikiertue rantautuu tuolloin Vuonislahteen aivan kongreettisesti, kun yli satavuotias Olavi-laiva tuo teatterilaisia ja mehtätivolilaisia Herranniemen rantaan.
Teatteri-Traktori esittää kahtena iltana peräkkäin Shakespearen Myrskyn Vuonisrantateatterissa. Kiertävän kyläfestarin, Mehtätivolin, väki järjestää perjantaina 5.7.2013
yhdessä kyläläisten kanssa Koko kylän juhlan.

Heikki Turusen luoma Simpauttaja pistäytyy vielä kotikylässään Pielisen rannalla Vuonislahdessa sunnuntaina 21.7.2013 klo 15 yhden ainoan näytöksen verran.
Kirjailija Heikki Turusen käsikirjoittaman ja Petteri Wirkkalan dramatisoinnin pohjalta
Lieksan Teatteri haluaa juhlistaa Heikki Turusen taiteilijajuhlavuotta ja Simpauttajaromaanin syntyä yhden näytöksen verran.
Esityksen yksityiskohdista tarkemmin toukokuussa ilmestyvässä kesälehdessämme ja
nettisivuillamme. Varauksia voi esitykseen kuitenkin tehdä sähköisesti jo nyt osoitteessa
taiteilijatalo@vuonis.net.
Uskomme että näytös myydään nopeasti loppuun!
Vuonislahden Taiteilijatalo ry

Kuva: Reino Turunen

Luonto inspiroi kuvat ja musiikin
Nurmekselaisen valokuvaajan Reino
Turusen musiikilliset kuvaohjelmat ovat
saavuttaneet suurta suosiota, missä tahansa
niitä on esitettykin.
Ohjelmat ovat ylistystä seutumme
puhtaalle luonnolle, sen kaikkina vuodenaikoina. Suuret maisemat ja luonnon
pienet yksityiskohdat pysäyttävät katsojan
eläytymään luontomme ainutlaatuisuudelle.
Dvd -muodossa olevat teokset sopivat
erittäin hyvin yleisötapahtumiin näytettäväksi.
Ohjelmistoon kuuluu dvd -esityksiä
omasta maakunnasta, eri vuodenaikoina,
sekä ohjelmia Lapista sekä huumoripläjäys
«Turhaan», joka on saanut suuren suosion.
Pielisen sinfonia -kuvaesitys on saanut
nimensä siitä, kun Reinon säveltämän musiikin sovitti sinfoniamuotoon muusikko/
pedagogi Eerik Siikasaari (soittanut mm.

Trio Töykeissä ja Piirpauke -yhtyeessä).
Tarjoamme siis Teillekin mahdollisuutta
tähän taidenautintoon. Ja koska esityksessä
on vain kuvat ja siihen tehty musiikki, se käy
myös kansainvälisiin tapahtumiin.

PIELISEN SINFONIA
Erämaat, sen eläimet, ja kauniit tuokiot saavat Reino Turusen liikkeelle kameroineen.
Ja koska hän aiemmin soitti vapaa-aikanaan
omassa orkesterissaan, jäi rakkaus musiikkiin vakituisen soiton jäädessä taka-alalle.
Mies huomasi kuvausretkillään musiikin
soivan päässään, ja niin kuvausretkien ohella
syntyi sävellyksiä. Näin valmistui kuvallinen
tarina, josta oma sävellys teki kokonaisen
taide-elämyksen. Kuvat ja musiikki tukevat
toistaan ja siten luovat antoisan tuokion
luontomme äärelle. Pielisen sinfonia on

huikea matka maakuntamme suuriin maisemiin ja pieniin tunnelmiin.
Pielisen sinfonia sekä muutkin Turusen
ohjelmat sopivat monenlaisiin tilaisuuksiin,
väliohjelmaksi esim. kokousten tai vastaavien lomaan, tai ihan omaksi kokonaisuudekseen. Esitystä on näytetty mm. Nurmeksen
kaupungin tilaamana Hannikaisen salissa.
Reino kiersi ohjelmineen vastikään
Pohjois-Suomessa, jossa ohjelmat saivat
innostuneen vastaanoton. Ohjelmat ovat
pituudeltaan viidestä 12 minuuttiin.
Reinolla on omat esityslaitteet, projektori,
vahvistin ja kookkaat kaiuttimet, että esitys
voidaan toteuttaa suurissakin tiloissa ja
tarvittaessa myös oma valkokangas.
Reinon yhteystiedot: puh: 0400 - 570801
reino.turunen@pp2.inet.fi
Sirpa Turunen, toimittaja
Nurmes

Reino Turunen Vuonislahdessa:
Pielisen sinfonia -esitys Herranniemessä 7.2.2013 kello 18.00
Tykkylumi -kuvauspäivät Herranniemessä 7.-10.2.2013

