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Teatteria Vuonislahdessa:

Kätkäläisen jättipotti
Lieksan Teatteri esittää kirjailija
Simo Hämäläisen teokseen Kätkäläisen jättipotti pohjautuvan näytelmän
Vuonis-rantateatterissa Vuonislahdessa.
Näytelmä sai syksyllä 2014 jättimenestyksen Brahea-salin näyttämöllä
Lieksassa.
Näytelmän ohjaa Maria Sarkkinen ja
tuottaa Vuonislahden Taiteilijatalo ry

Esitykset:
kenraaliharjoitus 18.7.2015 klo 19 (liput 10€)
ENSI-ILTA su 19.7.2015 klo 14,
toinen näytös 19
ti 21.7.2015 klo 19
pe 24.7.2015 klo 19
su 26.7.2015 klo 14 ja 19
Liput: 18€/hlö, 15€/hlö ryhmät (väh. 15 hlöä)
Väliaikatarjoilu: 5€/hlö (kahvi/tee ja kahvileipä)
Yhteydet ja ryhmämyynti: vuonis@vuonis.net
ja 0400 170255
Ennakkomyynti: Johannan Kirjapuoti, Lieksa

Kätkäläinen, Tapio Kärkkäinen ja Iitamaria, Merja Hilli-Karomäki, filosoimassa. Kuva: Lieksan lehti.

Esityksen ohjaajan sana
Kätkäläisen jättipotti on joensuulaisen kirjailijan Simo Hämäläisen
samannimiseen romaaniin perustuva
näytelmä, joka saa uusintaensi-iltansa
Vuonis-rantateatterissa tämän vuoden
heinäkuussa. Kätkäläisen jättipotti on
viides Kätkäläisen seikkailuista kertova
romaani, josta aiemmin Lieksan teatterissa on nähty näytelmä Kätkäläinen ja
ulkomaan elävä.
Näytelmän aikana saamme seurata
korpifilosofi Pietu Aholaisen edesottamuksia, kun hän ottaa mittaa oikullisten
markkinavoimien kanssa. Pietu joutuu
seuraamaan myös naapurinsa Kieppivaaran Aimo Hurskaisen elämänkuvioita hyvinkin läheltä. Rahapulassaan Pietu
ei saa Hurskaista takaajaksi lainalleen,
ja siitä lähtee liikkeelle monipolvinen
tarina, jonka aikana Pietu Aholainen
päätyy Kätkävaaralta aina pääkaupunkiin saakka.
Korpifilosofi ei ymmärrä pitää suutaan kiinni kiperissäkään tilanteissa
eikä ennätä harkita tempauksiaan aina

loppuun asti. Pietun vaimon Iitamarian
sanoin: ”Ei tullu Pietusta pihakoiroo.
Eihän tuo muuta kuin hurjistuu.”
Nimiroolissa Pietu Aholaisena nähdään Tapio Kärkkäinen.
– Harjoitukset ovat edenneet vauhdikkaasti, ja ei voi kuin ihmetellä, miten
hienosti näyttelijät ovat hypänneet
rooleihinsa. Mukana on 16 näyttelijää,
joista suuri osa on konkareita, mutta
on ollut myös ilo saada mukaan uusia
näyttelijöitä joukkoomme, kuvaa valmistelutilannetta Maria Sarkkinen.
Lieksan teatteri on harjoitellut Lieksan kansalaisopiston alaisuudessa, ja
ensi-iltansa näytelmä sai Lieksan Brahesalissa 16.11.2014. Yleisö on ottanut
näytelmän todella hyvin vastaan ja iloisin
mielin odotamme jo kesää.
Hauskuutta on luvassa varmasti
myös kesällä 2015 Vuonislahdessa.
Lämpimästi tervetuloa viihtymään
kesäteatteriin!
Maria Sarkkinen

Ohjaajana toimiva Maria Sarkkinen on joensuulainen teatteri-ilmaisun ohjaaja ja
näyttelijä. Kuva: Samuli Moilanen.

