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Tuiskulan kesässä tapahtuu jälleen!
Tulevana kesänä teatterin nurkissa touhutaan perinteisellä aikataululla ja rytmillä, mutta sisällöllisesti
uutta on luonnollisesti aina luvassa!
Kesän avaa perjantaina 15.6. Jarkko Ahola konsertillaan. Tänä vuonna Tuiskulassa tehtiin todellinen
nopeusennätys lippujen myynnissä, kun konsertti oli loppuunmyyty parissa päivässä julkaisusta.
Iloinen juttu kylän kannalta ja myös opiksi tulevaisuutta varten; sosiaalisen median vauhti ja painoarvo
on nykyisin melkoinen. Toki konsertoimaan saapuva vieraammekin on todella suosittu, mutta sen
lisäksi Tuiskulan konserttien suosio on jo laajalti tiedossa.
Teatterin näytelmäviikoille on jälleen luvassa kantaesitys, kun Pekka Saariston käsikirjoittama ja
ohjaama Yällisii yrittäjjii saa ensi-iltansa perjantaina 29.6.2018. Luvassa on lämminhenkinen
laulunäytelmä ”kylmän talven kahren pualen.” Musiikista vastaa luottosäveltäjämme Jari Levy.
Tuiskulalaiseen tapaan näyttämöllä eletään historiallisten tositapahtumien keskellä oikeaa elämää,
jossa koetaan koko ihmiselämän tunteiden laaja kirjo: iloa, surua ja pelkoa, epäluuloa, luottamusta ja
ylpeyttä. Todellinen komiikka syntyy aina paineen ja pakon alla, niin myös tulevan kesän näytelmässä.
Syksyynkin olemme suunnitelleet jotakin ihan uutta! Perjantaina 24.8. klo 19 teatterin lavalla eletään
vahvoissa tunnelmissa Tuiskulaan sävelletyn teatterimusiikin parissa Iloleikki on tämä elämä!nimisessä konsertissa. Luvassa on tuttuja kasvoja menneiltä vuosilta; koskettavia, riemukkaita ja
onnellisia säveliä; liikettä, valoa ja tarinan poikasia. Kokonaisuudesta vastaa tuiskulalaisille tuttu
ohjaaja Arto Myllärinen, joka on meillä ohjannut lukemattomia suuria kohtauksia – draamaa, jossa
yleisöä on riepoteltu itkusta naurun kyyneliin. Teatterin lavalla esiintyy Jari Levyn kapellimestaroima
livebändi ja elämyksen koreografioista vastaa Anna Levy. Elokuiseen viikonloppuun on tilattu myös
täysikuu, joten ainutlaatuinen ilta on luvassa.
Kylänä voimme siis toivottaa vieraamme sydämellisesti tervetulleiksi, mutta samalla saamme itse
nauttia kesämme ohjelmistosta. Kaunis kylämme on hyvä paikka asua ja elää ja jokainen meistä on
osanen sen ainutlaatuisuudessa.
Kesä lähenee ..... Ja talkoolaisia tarvitaan taas!
Ensimmäinen talkoorutistus on 15.6 Jarkko Aholan konsertin merkeissä, näytelmät on 29.6-15.7, näytöksiä ma-pe ja
su x2 ja huipentuu 24.8 toisen konserttiin.
Päivämääräilmoituksia ottaa tänä vuonna Päivi vastaan P.040-8498 703 ( klo 15 jälkeen tai jättämällä vastaajaan
viestin tai txt. ) Päivi ja Minna sitten yhdessä rakentavat listat.
Voit tehdä talkoilusi Riippakoivussa "myyjänä" väliajalla, makkarakojussa tai kahvinkeitossa ( opetus/opastus
annetaan kyllä). Rahastavan talkoolaisen pitää olla 18 vuotta täyttänyt.
-Päivi-

Tuiskula.info -sivustolle etsitään blogikirjoittajia.
Oletko kiinnostunut kirjoittamisesta ja haluaisit tuottaa tekstiä yhdessä sovituista aiheista liittyen
Tuiskulaan tai elämään siellä sekä yleensä? Voit asua Tuiskulassa nyt tai olet asunut tai tehnyt töitä joskus
aikaisemmin siellä. Haemme eri- ikäisiä ihmisiä, jolla on jokaisella erilainen suhde kylään ja elämään
yleensäkin. Tarkoitus olisi kerätä ryhmä, jolloin oma vuoro ei tulisi yhdelle kovin usein. Jokainen voi kirjoittaa
niin monta juttua kuin haluaa. Plussaa on, jos pystyt toimittamaan myös julkaisukelpoisia kuvia. Ryhmä aloittaa
toimintansa kevään/kesän aikana. Tällä hetkellä meillä on neljä kirjoittajaa, joiden kanssa on jo sovittu asiasta.
Bloggauksesta ei makseta palkkaa mutta maine kasvaa.
Ilmoittautumiset: Sanna Kinnunen 044 547 2367 tai santra.kinnunen@gmail.com

