ÄÄNTÄ JA LIIKETTÄ, RUMAA JA KAUNISTA, RUJOA JA SULOISTA

PÖRINÄÄ JA PÖHINÄÄ taivuttaa Rollon

monipuoliset esiintyjät mielikuvituksellisiin
suorituksiin. Lavalla nähdään ja kuullaan mm.
jumppapalloja, maihinnousukenkiä ja moottoripyöräkypäriä. Tässä esityksessä mielikuvituksella ja kekseliäisyydellä ei ole rajoja!
Katsojalta edellytetään kykyä istua aloillaan
45 minuutin ajan pöhisemättä, pörinää ja
pimeää pelkäämättä.
OHJAUS:
MUSIIKKI:
VALOT:
PUVUT:
TEKNIIKKA:
ESIINTYJÄT:

Sanna Monto
Vando Suvanto
Pasi Pehkonen
Leena Nurmi
Juha Skukin
Jari Lehtinen, Sanna Monto,
Pete Parkkonen ja Vando Suvanto

ÄÄNTÄ JA LIIKETTÄ, RUMAA JA KAUNISTA, RUJOA JA SULOISTA

ENSI-ILTA 27.10. KLO 19.
ESITYKSET ALPPISALISSA TIISTAISIN JA TORSTAISIN KLO 10:
30.10. / 1.11. / 6.11. / 8.11. / 13.11. / 15.11. / 27.11. / 29.11. / 4.12
KESKIVIIKKOISIN JA LAUANTAISIN KLO 19:
31.10. / 3.11. / 7.11. / 10.11. / 14.11. / 17.11. / 28.11. / 1.12. / 5.12.
SUNNUNTAISIN KLO 16:
4.11. / 11.11. / 18.11. / 2.12

Liput 6 €, iltaisin ja viikonloppuisin 12 / 8 €. Ennakkovaraukset p. 09 877 50 330 tai rollo@rollo.ﬁ

ENSI-ILTA 27.10.2007 klo 19.00
muut esitykset:
tiistaisin ja torstaisin klo 10.00 :
30.10. / 1.11. / 6.11. / 8.11. / 13.11. / 15.11. / 27.11. / 29.11. / 4.12
keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.00:
31.10. / 3.11. / 7.11. / 10.11. / 14.11. / 17.11. / 28.11. / 1.12. / 5.12.
TANSSITEATTERI

sunnuntaisin klo 16.00: 4.11. / 11.11. / 18.11. / 2.12.
Kaikki esitykset osoitteessa: Alppisali, Kulttuuritalo, Sturenkatu 4
Liput aamuesityksiin 6 €, ilta- ja viikonloppuesityksiin 12 € / 8 €.
Ennakkovaraukset p. 09 877 50 330 tai rollo@rollo.fi

TANSSITEATTERI perustettiin vuonna 1972. Olemme kier-

tävä ammattiteatteri, joka esiintyy ympäri
Suomen. Esityksiä on vuosittain noin 100
ja niistä kiertueilla 60 – 80 kpl. Kotinäyttämömme on Kulttuuritalon Alppisali Helsingissä. Toimintaamme rahoittaa sekä opetusministeriö että Helsingin kaupunki.
Teemme esityksiä koko perheelle. Työkaluinamme toimivat huumori, liike ja musiikki. Teoksemme ovat kantaesityksiä, joiden
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa koko taiteellinen työryhmä. Esityksissä tärkeässä osassa on elävä musiikki, joka on
aina niitä varten sävellettyä.
Vuosittain kierrämme laajasti koko maan alueella. Esiinnymme
kouluissa päiväkodeissa, toreilla, kaduilla ja konserttisaleissa.
Kiertueilla mukanamme on omasta takaa kaikki tarvittava tekniikka. Emme tingi teosten visuaalisesta ilmeestä; rakennamme
tyhjään tilaan koko teatterin salaperäisen maailman valoineen,
väreineen ja äänineen. Esitysten toteuttamiseen tarvitsemme
vain tyhjän tilan ja sähköä.
Arvostamme yleisöämme ja haluamme tehdä älyllisesti haastavia ja tunteita herättäviä esityksiä. Uskomme naurun voimaan
ilman ikärajoja ja tarjoamme kaikenikäisille katsojillemme iloa
ja elämyksiä.

TANSSITEATTERI

ä ä n t ä j a l i i k e t t ä , r u m a a JA k a u n i s ta , r u j o a j a s u l o i s ta
ENSI-ILTA 27.10.2007 klo19.00
muut esitykset:
tiistaisin ja torstaisin klo 10.00:

Liput aamuisin 6 € , illat ja
viikonloput 12 / 8 €

30.10. / 1.11. / 6.11. / 8.11. / 13.11.
15.11. / 27.11. / 29.11. / 4.12

p. 09 877 50 330 tai rollo@rollo.fi

keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.00:

Esitykset kotinäyttämöllä

31.10. / 3.11. / 7.11. / 10.11. / 14.11.
17.11. / 28.11. / 1.12. / 5.12.

Ennakkovaraukset

Kulttuuritalon Alppisalissa,
os. Sturenkatu 4, 00510 Helsinki

sunnuntaisin klo 16.00:

4.11. / 11.11.w / 18.11. / 2.12.

Pörinää ja Pöhinää on taputusta, tepsutusta, napsutusta,
laulua, kröhinää, puhinaa, pörinää ja pöhinää! Teos taivuttaa
Rollon monipuoliset esiintyjät mielikuvituksellisiin suorituksiin. Soittimina toimivat niin jumppapallot, maihinnousukengät kuin ihmiskehon eri osatkin. Tässä teoksessa mielikuvituksella ja kekseliäisyydellä ei ole rajoja!
Esitys ei aseta katsojalle ikärajaa mutta se edellyttää kykyä
istua aloillaan 45 minuutin ajan pöhisemättä, pörinää ja
pimeää pelkäämättä.
Ohjaus Sanna Monto musiikki Vando Suvanto valot Pasi Pehkonen
puvut Leena Nurmi kuvat Nanna Saarhelo tekniikka Juha Skukin
esiintyjät Jari Lehtinen, Sanna Monto, Pete Parkkonen ja Vando Suvanto

Pörinällä ja Pöhinällä juhlistamme myös Sanna Monton
20-vuotista (alk.1987) uraa Rollon riveissä.

TANSSITEATTERI perustettiin vuonna 1972. Olemme kier-

tävä ammattiteatteri, joka esiintyy ympäri
Suomen. Esityksiä on vuosittain noin 100
ja niistä kiertueilla 60 – 80 kpl. Kotinäyttämömme on Kulttuuritalon Alppisali Helsingissä. Toimintaamme rahoittaa sekä opetusministeriö että Helsingin kaupunki.
Teemme esityksiä koko perheelle. Työkaluinamme toimivat huumori, liike ja musiikki. Teoksemme ovat kantaesityksiä, joiden
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa koko taiteellinen työryhmä. Esityksissä tärkeässä osassa on elävä musiikki, joka on
aina niitä varten sävellettyä.
Vuosittain kierrämme laajasti koko maan alueella. Esiinnymme
kouluissa päiväkodeissa, toreilla, kaduilla ja konserttisaleissa.
Kiertueilla mukanamme on omasta takaa kaikki tarvittava tekniikka. Emme tingi teosten visuaalisesta ilmeestä; rakennamme
tyhjään tilaan koko teatterin salaperäisen maailman valoineen,
väreineen ja äänineen. Esitysten toteuttamiseen tarvitsemme
vain tyhjän tilan ja sähköä.
Arvostamme yleisöämme ja haluamme tehdä älyllisesti haastavia ja tunteita herättäviä esityksiä. Uskomme naurun voimaan
ilman ikärajoja ja tarjoamme kaikenikäisille katsojillemme iloa
ja elämyksiä.

TANSSITEATTERI

