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;lltursuudestaan. Ryhmamme
Ko:stuu taiteen ammattilaisista
seka ihmisistä, joif te teatteri
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teatterin tekeminen
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U N ELMASTA WI I:EE NSAU NAAN

KansaLIisteatterin yleisötyön ja teatterikasvatuksen tavoitteena on teatterin ja
yteisön suhteen Laajentaminen 1a syventäminen. yhtenä yteisötyön muotona
on vitme vuosina toteutettu useita teatteriin tutustuttavta seniori-projekteja.
UneImien aikataulu on ensrmmäinen projekti, jossa yhdistyy etakeLäisten ja
etäkkeelle jäänerden taitellijoiden vuorovaikutus lämpö ja energia Unelm jen
aikataulu iorvcttavast rohkaisee uusia tekijöitä 1a kokijoita teatterin parrin.

PIRJO VIRTANEN

ES IryKS ESSÄ KU U LTAVAT TEKSTIT

BALATON Jukka Virtanen
EROTESSA Eino Leino
HAN4HET Jukka Virtanen
HYRSYLÄN N4JTKAN RÄPPI Jukka V tanen
JUHLAPUHE Pirkko Lahti
KEN KÄKAU PPIAAN N4ONO-LOGI JUKKA ViTtANEN
KUN Et JAKSA ENÄÄ KtRJO|TTAA Eeva Kitpi
METSÄNPOIKA TAHDON OLLA AICKSiS KiVi
N4INÄ HULLUKSI TULEN HCiKKi AAIIO|IA
MITEN HALUATTE Shakespeare
N4UMMUN SYNTYMÄPÄIVÄ Jukka Virtanen
N/UPPETIT Pirkko Lahti, Ritva Satmenkivi,
Tanja Simiö, Jemina Sittanpää
NÄYTTELtJÄN MONOLOGT Jemina Sittanpää

God Bless'The Chitd, 0td Time )azzBand,
taulaja Pirjo Bergström, sanat ja savellys
B,ttie Holday, Arthur Herzog jr

KIITOS
' ''iir'l! 

1: "r'r 'rlliir"'

Terla saarinen, Miina srttanpäan säätiö Kohtaamisia kotikutmilla -hanke' 
''" '. ,,

Tiina Be.gst-o'n Ve.;a lkkela, Marlo Ku,seta, Martua,ka Riih.r,akr,
Aija Siltanpää Setina S llanpäa Seppo SiLtanpää Miikka Tuominen,. ,,i

Dan "^ O',f curu uy
Suomen Kansattrsteatten: Mika Myttyaho, Mia Hyvärrnen,
Jyrki Koskelo, Tapani Kukkota, Heikki Nytund, Merja Thit, Jukkå.V,!okko ,,.'
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