Uuden näytelmän ohjelma UNO
TIEDOTE 6.9.2021

Uuden näytelmän ohjelman loppu lähestyy – työlle suunnitellaan jatkajaa
Teatteri 2.0:n vuonna 2016 käynnistämän Uuden näytelmän ohjelman (UNO) urakka suomalaisen
näytelmäkirjallisuuden edistämiseksi on tulossa päätökseen. Näytelmien, kirjailijoiden ja
teattereiden parissa tehdyn laajan kehitystyön tuloksia aletaan jakaa kuluvan syksyn aikana. UNOn
perintönä teatterikentälle on myös syntymässä täysin uudenlainen avaus näytelmäkirjallisuuden
tueksi – Uuden näytelmän toimisto UNTO.
UNTO rakentuu Ryhmäteatterin, Q-teatterin, Teatteri Viiruksen ja Kom-teatterin yhteistyölle, ja se
jatkaa osaltaan UNOssa tehtyä työtä. Nämä UNOn Verkostoon kuuluvat teatterit perustavat
alaisuuteensa näytelmäkirjallisuutta ja sen tuotantoa edistävän autonomisen laatuyksikön.
Tulevasta kehitystyöstä vastaa dramaturgityöpari Antti Hietala ja Elina Snicker. Tekijöillä on vankka
tausta näytelmäkirjailijoina ja teatterirakenteiden tuntemusta. UNO tukee
asiantuntijapanoksellaan UNTOn alkumetrejä.
UNTO aloittaa vuoden 2022 aikana suunnittelu- ja kokeiluvaiheella, jonka myötä toiminnalle
luodaan pysyvä malli. Aluksi ensisijaisesti perustajateattereidensa omaa taiteellista toimintaa
tukeva UNTO tähtää monipuoliseen yhteistyöhön ammattinäytelmäkirjailijoiden ja teatterikentän
muiden toimijoiden kanssa. Tätä dialogia käynnistetään jo syksyn 2021 aikana. UNTOn tavoitteista
ja toimintamuodoista kerrotaan lisää myöhemmin suunnittelutyön edetessä.
Uuden näytelmän ohjelma jatkaa täydennä teholla vielä alkavan syksyn 2021 ajan. Tulevina
kuukausina järjestetään runsaasti näytelmään ja sen kanssa työskentelyyn liittyvää ohjelmaa, josta
osa on avointa kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle. UNOn tilaisuuksissa jaetaan hankkeessa
kertynyttä tietotaitoa ja työvälineitä teatteriammattilaisten hyödynnettäväksi ja tarjotaan alusta
näytelmien ja alan ammattilaisten kohtaamiselle. Keväällä 2022 järjestetään uutta näytelmää
juhlistava päätöstapahtuma ja hankkeen havainnot summaava julkaisu ilmestyy.
Uuden näytelmän ohjelman kaikille avoimet tilaisuudet syksyllä 2021:
UNO Webinaarien sarja (etä)
– Syvätietoa UNOn toteutuksesta: jaossa havaintoja ja työvälineitä
OSA 1: Näytelmien kehittely ja kirjailijantyön tukeminen
ti 28.9.2021 klo 10–12.30
ilmoittautuminen viim. 17.9.2021: https://forms.gle/AgQbkKhkDHvmVP9S6
OSA 2: Moniammatillinen vuorovaikutus työvälineenä
ti 26.10.2021 klo 10–12.30 Zoom
Ilmoittautuminen viim. pe 15.10.2021: https://forms.gle/GkotiuCSYsgLhJY37
OSA 3: Näytelmän lukeminen
ti 30.11.2021 klo 10–12.30 Zoom

Ilmoittautuminen viim. 19.11.2021: https://forms.gle/QRbpkB7wbodxSPG77
OSA 4: Dramaturgin työ
ti 18.1.2022 klo 10–12.30 Zoom
Ilmoittautuminen viim. 10.1.2022: https://forms.gle/QRbpkB7wbodxSPG77
UNO Seminaari (lähi + etä)
– Näytelmän lukemisesta: Kuka luki, mitä luki, missä vaiheessa ja mitä varten?
ti 2.11.2021 klo 10–15.30 Ryhmäteatteri + osuuksia striiminä
Ilmoittautuminen viim. 15.10.: https://forms.gle/RoohZ5jNuAavmqbu6
UNO Lukudraamailta (lähi + etä)
– 2020–2021 Kirjailijaohjelman näytelmät (Kaartinen, Karhu, Niemi & Nurmelin)
ti 2.11.2021 klo 18-20.30 Valtimonteatteri + striimi
Ilmoittautuminen viim. 15.10.: https://forms.gle/vPYyUrE1we5WWVw86
LISÄTIEDOT
UNOon liittyvät yhteydenotot:
Saara Rautavuoma, hankkeen johtaja
p. 050 302 0706, saara@teatterikaksipistenolla.fi
UNTOon liittyvät yhteydenotot:
Antti Hietala, antti.hietala@q-teatteri.fi
Elina Snicker, elinasnicker@gmail.com
www.uno-npf.fi

