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Uuden näytelmän ohjelma julkaisee antologian ja järjestää uutta
näytelmää juhlistavan tapahtuman Teatterikesässä 9.–11.8.2018
Uuden näytelmän ohjelma (UNO) järjestää suomalaiseen uuteen näytelmään ja sen lukemiseen
keskittyvän tapahtuman Tampereella elokuussa 2018. Yhteistyössä Teatterikesän ja UNOn
verkoston teattereiden kanssa toteutettava kokonaisuus kutsuu tutustumaan vielä nupullaan
oleviin tuleviin näytelmäteksteihin sekä muihin suomalaisen uuden näytelmän helmiin ja niiden
tekijöihin. Tarjolla on tietoiskuja, demoja, lukudraamoja sekä näytelmäkirjailijoiden ajattelua
avaavia keskusteluja. Tapahtumaan kuuluu myös yhteistyössä Teatterin tiedotuskeskus TINFOn
kanssa järjestettävä tilaisuus Teatterikesän kansainväliselle ammattilaisyleisölle.
Tapahtuma käynnistyy torstaina 9.8. Uuden näytelmän ohjelman tiedotustilaisuudella, jonka
jälkeen on mahdollisuus kuulla otteita UNOn kirjoittajaohjelmissa vuosien 2017–2018 ajan
kehitellyistä, vielä keskeneräisistä näytelmäteksteistä. Perjantain 10.8. ohjelma kiertyy UNOn
tuoreen Uuden näytelmän antologian ympärille. Päivä alkaa kirjan julkaisutilaisuudella, jonka
jälkeen kuullaan kolmesta antologian näytelmästä lukudraamat ja keskustellaan niiden kirjoittajien
kanssa. Lisää lukudraamaa on luvassa myös tapahtuman päätöspäivänä la 11.8., jolloin yleisöllä on
mahdollisuus tutustua yhteen antologian näytelmistä englanninkielisenä lukudraamaversiona.
Tapahtuma järjestetään Tampereen Työväen Teatterin Kellariteatterissa (to-pe) ja Työväentalon
Demoteatterissa (la). Kaikkiin tilaisuudet ovat pääsymaksuttomia, lukudraamoihin tarvitaan
maksuttomat pääsyliput.
Uuden näytelmän antologia näytelmän lukemisen asialla
Teatterikesässä julkaistava Uuden näytelmän antologia on Uuden näytelmän ohjelman
puheenvuoro näytelmän lukemisen puolesta. Se on suunnattu näytelmien nykyisille ja tuleville
ystäville – teatterissa kävijöille ja kirjallisuuden harrastajille – sekä teatterin ammattilaisille ja
opiskelijoille, jotka haluavat päivittää taitojaan uuden näytelmän lukijoina. Kirja sisältää viisi 2003–
2016 valmistunutta tekstiä, jotka tarjoavat kukin omanlaisensa lähestymiskulman uuteen
näytelmään, sekä niiden lähtökohtia valottavat kirjailijapuheenvuorot. Lisäksi antologia antaa
konkreettisia välineitä lähestyä uutta näytelmää ja kehittyä sen lukijana. Antologiasta löytyvät
näytelmät Merkkipäivä (Taija Helminen), Helmi – yksi äiti muiden joukossa (Pipsa Lonka),
Nälänhätä (Marie Kajava), Maa jossa sankarit saavat elää (Jonni Pantzar) ja Elämänmäki (Tuomas
Timonen).
Antologian kaikille avoin julkaisutilaisuus järjestetään perjantaina 10.8. klo 12 Tampereen Työväen
Teatterin Kellariteatterissa. Antologia tulee myyntiin 1.8.2018. Ennakkotilauksia on mahdollista
tehdä jo kesän ajan.
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OHJELMA | UNOn Uuden näytelmän tapahtuma Teatterikesässä 9.–11.8.2018
TO 9.8.2018
TTT Kellariteatteri (Hämeenpuisto 28, Tampere)
10.30-12.00 UNO-INFO
Ajankohtaista tietoa UNOn toiminnasta, kirjailijoista ja tulevista näytelmäteksteistä
13-16.40

TUTUSTU UUTEEN UNO-NÄYTELMÄÄN
UNOssa 2017–2018 kehiteltyjen näytelmien demot ja kirjailijahaastattelut.
UNOn dramaturgin Elina Snickerin ohjaamat demot toteutetaan yhteistyössä
Riihimäen Teatterin, Teatteri Siperian ja Rakastajat-teatterin kanssa.
13.15
13.55
14.35
15.20
16.05

Eeva Turunen: Isoisä (työnimi)
Marie Kajava: Undress me, then
Salla Viikka: Syyttömät (työnimi)
Asko Jaakonaho: 100 miljoonaa kevättä
Marko Järvikallas: Kukkivat luut (työnimi)

PE 10.8.2018
TTT Kellariteatteri (Hämeenpuisto 28, Tampere)
12.00-12.45 UNO-INFO
Uuden näytelmän antologian julkaisutilaisuus
13.00-20.45 LUKUDRAAMAT & TEEMAKESKUSTELUT KIRJAILIJAN KANSSA
13.00-14.30 Pipsa Lonka: Helmi – yksi äiti muiden joukossa
Toteutus: Kajaanin kaupunginteatteri
16.00-18.00 Taija Helminen: Merkkipäivä
Toteutus: Teatteri 2.0
18.30-20.45 Tuomas Timonen: Elämänmäki
Toteutus: Kemin kaupunginteatteri
LA 10.8.2018
Demoteatteri (Hämeenpuisto 28 D, 4. krs, Tampere)
13.00-15.00 LUKUDRAAMA & TEEMAKESKUSTELU KIRJAILIJAN KANSSA
Marie Kajava: Famine (Nälänhätä)
Toteutus: UNO, Viirus ja Riihimäen Teatteri
16.30-18.00 LUKUDRAAMA
Marie Kajava: Famine (Nälänhätä) – 2. esitys
Huom! lauantain ohjelma on englanninkielinen

