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Lukiolaisten oma näytelmä ILTA valmistuu Vaasan kaupunginteatterin näyttämölle
“Lapsia tulee ja menee, nehän voi palauttaakin jos haluaa.”
Näytelmä ILTA on tarina yhteydestä. Se kertoo yhdeksästä nuoresta, jotka asuvat
nuorisokodissa. Syystä tai toisesta perheistään erotetut lapset ja nuoret ovat sidottuja
toisiinsa vaikeuksien kautta ja joutuvat miettimään itseään ja suhdetta toisiinsa. Ilta kuuluu
Vaasan lyseon lukion ja Vaasan kaupunginteatterin Kulttuuriakatemia-yhteistyöprojektiin.
Nuorten alusta loppuun asti itse toteuttama näytelmä saa ensi-iltansa 9. toukokuuta
kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä.
Näytelmä on toteutettu Vaasan lyseon lukion opiskelijoiden ideoinnin pohjalta. Käsikirjoitus
on muodostettu ryhmälähtöisesti. Teatteriprosessia on edeltänyt lukion teatterikirjallisuuskurssi, jossa on tutustuttu näytelmäkirjallisuuteen ja teemaan: yhteys ja veljeys. Yhteyden ja
veljeyden teeman pohtiminen kiteytyi perheteemaan. Mikä on perhe? Mitä vaaditaan, että
ihminen kokee sellaista yhteyttä toisten ihmisten kanssa, että kokee olevansa osa perhettä?
Ja toisaalta: Miten oppia päästämään irti? Ja miten löytää oma paikkansa maailmassa?
Esitykseen on koottu ajatuksia tämän päivän yhteisöllisyydestä ja sen varjopuolista.
Näytelmä on nuorten taidonnäyte, jonka lähes jokaisesta osa-alueesta he vastaavat itse.
Monimuotoisen ryhmän tuottama näytelmä kysyy, onko viimeinen ilta sittenkin
ensimmäinen?
- ILTA on katkeransuloinen satu nuorista nuorille ja niille, joita nuorten
elämä ja ajatukset kiinnostavat, kuvailee ohjaaja Venla Korja.
-

Minulle ILTA on tarina siitä, kuinka tärkeää on, että on läheisiä ihmisiä,
Kainon roolissa näyttelevä Wilma Peltomäki jatkaa.

Koko projektin vetäjänä ja prosessin ohjaajana on toiminut teatteri-ilmaisun ohjaaja Venla
Korja. Projektissa on mukana 16 lyseon opiskelijaa. Näytelmän käsikirjoituksen ovat
kirjoittaneet Venla Korja, Anna Koskela, Saija Laurila, Ella Nybäck ja Ilmari Moisio.
Ohjauksesta vastaavat Otto Pirttiperä ja Anna Koskela Korjan luotsaamina.
Rooleissa esiintyvät Laura Vierikko, Iina Nordin, Janika Tapio, Saija Laurila, Laura Koskinen,
Emmi-Maria Lahtinen, Ella Nybäck, Sanni Kantola, Ilmari Moisio, Wilma Peltomäki,
Alexandra Harju, Janica Saijonkivi, Ida Metsäranta sekä Iida Suistala. Työryhmä vastaa
esityksen puvustuksesta, lavastuksesta ja äänisuunnittelusta. Valosuunnittelusta vastaa
Teemu Vähänen Vaasan kaupunginteatterista.

Kulttuuriakatemia vahvistaa lukion kulttuurikasvatusta
Kulttuuriakatemia on Vaasan lyseon lukion ja Vaasan kaupunginteatterin yhteistyöhanke,
joka käynnistyi lukuvuonna 2016-2017 ja toteutuu nyt toista kertaa. Kulttuuriakatemian
tarkoituksena on vahvistaa Vaasan lyseon lukion kulttuurikasvatusta sekä lisätä lukiolaisten
kiinnostusta teatteritaidetta kohtaan. Projekti tarjoaa lukiolaisille valinnaisen
teatteritaidekasvatuksen opintokokonaisuuden, jonka opinnot opiskelija voi lukea hyväkseen
lukion kursseina.

Tämänkeväinen näytelmä ILTA on Kulttuuriakatemian toinen produktio. Viime keväänä
toteutettu yhteishankkeen ensimmäinen produktio Olipa kolme kertaa antoi erittäin hyviä
kokemuksia yhteistyöstä.
ILTA-näytelmällä on kymmenen esitystä. Näistä kuusi on koulujen päivänäytöksiä. Neljä
iltanäytöstä on suunnattu muulle yleisölle: ke 9.5. klo 19.15 (ensi-ilta), pe 11.5. klo 19.15,
to 17.5. klo 19.15 ja pe 18.5. klo 19.15.
Lippuja (15 €) voi ostaa teatterin lippumyymälästä, puh. 06 325 3961 tai nettikaupasta
www.NetTicket.fi ja sen toimipisteistä.

