ONNEN MAA ODOTTAA SINUA TIRVALLA!

Käsiohjelman teksti Leena Muotio | Graafinen suunnittelu ja toteutus Silva Kärpänoja, Taikasipuli

Kesällä 2019 tuhlaajapoika Tenho palaa kotitilalleen
Tirvan lavan luonnonkauniilla ulkoilmanäyttämöllä!
Kesäteatterin ystäville juureva maaseutukuvaus tarjoaa unohtumattoman elämyksen: Rakkaus roihuaa,
tunteet kuohuvat, kuolema koskettaa ja tango soi!

naantuu muutama töyssy, perkaamaton oja ja eräät
vaaralliset huulet.

Onnen maa on saavuttanut suomalaisessa elokuvaja näyttämötaiteessa klassikon aseman. Näytelmä
perustuu Markku Pölösen vuoden 1993 elokuvakäsikirjoitukseen, jonka hän on muokannut näytelmäksi 2002. Näytelmän on Tirvan nuorisoseuran
näyttämölle sovittanut ja ohjannut Minna Pasi, joka
tunnetaan useista erinomaisista ohjaustöistään niin
Tirvalla kuin muuallakin Kaakonkulmalla, sellaisista
kuten kesinä 2009–2010 Tirvan lavan maisemissa
esitetty Teuvo Pakkalan Tukkijoella.

Tirvan nuorisoseuran näytelmätiimi on jälleen tarttunut innokkaasti ja rohkeasti haastavaan, monella
aikatasolla liikkuvaan ja vaihtelevia näyttämökuvia sisältävään tekstiin, ohjenuoranaan yhteisöllisen teatterin tekeminen. Minna Pasin sanoin: ”Näytteleminen on
toimintaa ja kohtaukset rakennetaan yhteisöllisesti.”
Juuri yhteisöllisyydessä on tirvalaisuuden ja Tirvalle
ominaisen näyttämöharrastuksen suuri voimavara.
Koko kylä elää mukana näytelmän valmistelussa,
ja tekijät löytyvät niin omasta takaa kuin muualla
asuvista Tirva-henkisistä osaajista. Hyvät verkostot
takaavat hyvän fiiliksen ja laadukkaan lopputuloksen
– ja ennen kaikkea antoisan elämyksen yleisölle.

Onnen maa kertoo onnen tavoittelusta – ja löytämisestä. Kuten elämässä usein käy, onni löytyy yllättävästi ja lähempää kuin on kuvitellut. Etsikkomatka on silti jokaisen tehtävä ihmiseksi kasvaakseen
ja oman paikansa löytääkseen. Tenhon matkalle siu-

Katsojan on hyvä varautua siihen, että näytelmän
jälkeen koko loppukesän mielessä soivat iki-ihanat
tangot ja tanssijalkaa vipattaa. Myös pitkäkestoiseen hyvän olon, ilon ja onnen tunteeseen on syytä
valmistautua.

Lämpimästi tervetuloa virran välkkeeseen nauttimaan teatterista!
Fiilistele esitystä jo etukäteen ja katso Youtubesta ”ONNEN MAA trailer 2019”!
https://youtu.be/vEVF0mk6sS0
ENSI-ILTA!

pe 5.7. klo 19 to 11.7. klo 19
ma 8.7. klo 19 su 14.7. klo 13
ke 10.7. klo 19 ma 15.7. klo 19

ti 16.7. klo 19
to 18.7. klo 19
ma 22.7. klo 19

ke 24.7. klo 19
to 25.7. klo 19
su 28.7. klo 13

ti 30.7. klo 19
ke 31.7. klo 19
to 1.8. klo 19

LIPPUJEN PERUSHINNAT:
LIPUNMYYNTI netticket.fi, Kouvolan Musiikki, Valkealan Joona, Mustilan Viinipuoti, Reunan
kirjakauppa, Mari’s Coffee, Kulttuuritalo Kyminsuu. Ryhmien varaukset ja tiedustelut 044 3494 277.
HINNAT 18 ¤/aikuinen, 16 ¤/eläkeläinen/ryhmät yli 10 hlöä, 9 ¤/lapset 7–15 v.
PAIKKA Tirvan lavan ulkonäyttämö, Pasintie 210.
Voit varata myös koko näytöksen. Koko näytöksen hintaa voit kysellä osoitteesta
palmroostiina@gmail.com tai numerosta 040 7329603. Tirvan katsomoon mahtuu 500 henkilöä.
Ryhmävarausnumerosta voit varata näytöksen väliajalle ryhmien tarjoilut valmiiksi.

Psst... Tirvalla tapahtuu paljon muutakin kesäisin. Tervetuloa perinteisiin
lavatansseihin Tirvan lavalle sunnuntaisin (http://www.saunalahti.fi/tirva/)
ja kesätoreille Tirvan Seuralaan (la 8.6., pe 21.6. ja la 6.7. klo 11-13)!

