TOIMINTAKERTOMUS

2018

•

Se, että syksyn teatteritapaus on autofiktiota hyödyn-

tävä klovneriaesitys vallasta, naisnäkökulmainen muttei
ulossulkevalla tavalla, niin onhan se nyt ihan hiton hienoa.
Että esitys nojaa täydellä painolla kahden naisesiintyjän
karismaan ja sitä esitetään loppuunmyytynä Kantsun
kulttuurilähiössä, kaupunkimme pyörittämällä, rohkealla
ja esitystaiteeseen uskovalla näyttämöllä, se on jo melkein liikaa. Tai ei toki ole, se on juuri ja pelkästään oikein.
X-tyyppisessä haara-asennossa iso kiitos!
KATSOJA

Red Nose Company on vakiinnuttanut
paikkansa keskisuurena kiertueteatterina, jolla on yli 10 000 katsojaa vuosittain. Ryhmän kotipaikka on Helsinki ja
sen toimintakenttä koko Suomi. Lähitulevaisuudessa ryhmän toiminta laajenee myös ulkomaille.

Vuoden 2018 ensi-ilta oli Babylon, joka oli

tavaa teatteria, joka tavoittaa katsojat kaikista

suuri taiteellinen menestys. Esitys sai viisi

ikäryhmistä. Teattereiden lisäksi ryhmä esiin-

tähteä (HS) ja kutsun Tampereen Teatterike-

tyy kulttuuritaloilla, kouluilla ja palvelutalois-

sän pääohjelmistoon. Lisäksi ohjelmistossa

sa, ja edistää näin taiteen saavutettavuutta.

jatkoivat Punainen viiva, Juoksuhaudantie
ja Keisarin uudet vaatteet.
Red Nose Company luo persoonallista, taiteellisesti korkealaatuista ja yleisöä kiinnos-
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Vuonna 2018 ryhmä aloitti laajan yhteistuotantohankkeen, jossa on mukana neljä
laitosteatteria ja kolme pienteatteria. Don
Quijote saa ensi-iltansa tammikuussa 2019.

VUOSI 2018
Koko maassa: 71 esitystä | 11 633 katsojaa | Helsingissä: 34 esitystä | 6 803 katsojaa
Omarahoitusosuus 75 % | Työllisti 27 freelance-taiteilijaa, kaikkiaan 35 henkilöä

KATSOJAMÄÄRÄ
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Kokonaisliikevaihto, yht. 240 000 eur.
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Babylon käsittelee vallankäyttöä naisnäkökul-

BABYLON

masta. Näyttelijä Minna Puolannon aloittees-

NÄYTTÄMÖLLÄ
Minna Puolanto ja Hanna Seppä
OHJAUS
Marielle Eklund-Vasama
KÄSIKIRJOITUS
Puolanto, Eklund-Vasama ja työryhmä
VALO- JA ÄÄNISUUNNITTELU
Juha Tuisku
PUVUT
Virve Karoliina Balk
YHTEISTUOTANTO
Kanneltalo

ja erittäin ajankohtainen, ja siitä tuli välittömästi

nauru myös vapauttaa...

yksi teatterivuoden 2018 merkkiteoksista

IRMELI HAAPANEN, TS

Suomessa. Puolannon lisäksi lavalla nähdään
Hanna Seppä. Esityksen on ohjannut Marielle
Eklund-Vasama, valo- ja äänisuunnittelun on

Babylon (Minna Puolanto) ja Ré

tehnyt Juha Tuisku.

(Hanna Seppä) vallan ytimessä

Esitys toteutettiin yhteistuotantona Helsingin kaupungin Kanneltalon kanssa, tuotannosta vastasivat Red Nose Companyn
Niina Bergius, Aino Torikka, Anna Jauhola ja
Minna Puolanto.
Suuren kysynnän vuoksi järjestettiin välittömästi lisäesityksiä Kulttuuritehdas KorjaaEsitys jatkaa kiertueella vuonna 2019, ja se

Lisäesitykset Kulttuuritehdas Korjaamolla

on kutsuttu mm. Kansallisteatteriin ja Tam-

Esityksiä v. 2018: 7

pereen Teatterikesään.

•

Täysosuma!

•

Ilottelevan feministinen, suorapuheinen ja jul-

LAURA KYTÖLÄ, HELSINGIN SANOMAT

metun hauska.
TUULA VIITANIEMI, YLE
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seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kaikessa
julmuudessaan, ja kuitenkin klovnerian synnyttämä

Ensi-ilta Kanneltalossa 19.9.2018

oskar
öflunds
stiftelse

Karnevalistinen pihtiote näyttää mitätöinnin,

ta syntynyt Babylon on omaelämäkerrallinen

molla.

Katsojia: 1362

•

KEISARIN
UUDET VAATTEET
NÄYTTÄMÖLLÄ
Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama
OHJAUS JA KÄSIKIRJOITUS
Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama
Perustuu H.C.Andersenin satuun

Suosittu lasten ja koko perheen esitys Keisarin uudet vaatteet jatkoi ohjelmistossa vuonna

Ensi-ilta Aleksanterin teatterissa 17.9.2017

2018.

Kiertue-esityksiä v. 2017: 21

Esitys vakiinnutti paikkansa Aleksanterin

Kiertue-esityksiä v. 2018: 30

Teatterin vierailuohjelmistossa. Pääkaupun-

Katsojia yhteensä: 8730

kiseudulla vierailtiin Sellosalissa, Louhisalissa, Martinus-salissa, Lumosalissa ja Vuotalossa.

•

Poliittinen satiiri lasten(kin) esityksenä on yksi

syksyn upeimmista elämyksistä: taidokas, selkeä,
älykäs, hauska ja huh ja vau!
NINA JÄÄSKELÄINEN, TEATTERI&TANSSI -LEHTI

•

Ei mikään ihan perinteinen versio klassikkosadus-

ta, vaan kahden klovnin poikkeuksellisen viihdyttävä
show. Tämä esitys on täynnä hupia, huumoria ja hu-

Kiertue ulottui myös Hankoon, Haapa-

vittavuutta, mutta samalla myös oivaltavaa satiiria,

järvelle, Kuopioon, Savonlinnaan ja Tur-

älykkäitä piikkejä ja tilanteeseen sovitettua improvi-

kuun. Esitys valittiin Kotkan Komediapäivien

saatiota. Ja hyvää musiikkia!

ohjelmistoon ja sillä kierrettiin myös koulujen

JOHANNA, TAIDEKOTI-BLOGI

liikuntasaleissa ja palvelutaloissa.
Keisarin uudet vaatteet jatkaa kiertueohjelmistossa vuonna 2019, ja se on kutsuttu

•

Se oli hyvä, TODELLA hyvä.

KATSOJA (4 v.)

lukuisille festivaaleille Suomeen ja ulkomaille.
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PUNAINEN VIIVA

Vuosi 2018 jatkoi Punaisen
viivan voittokulkua. Esitys
saavutti 100. esityskertansa 17.1.2018, ja se kutsuttiin

NÄYTTÄMÖLLÄ
Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama
OHJAUS
Otso Kautto
TEKSTI
Ilmari Kianto ja työryhmä

uusintavierailulle Kansallisteatteriin. Kiertue-esityksiä
nähtiin mm. Kouvolan teatterissa, Maunulatalossa,
Louhisalissa ja Rakastajat-teatterissa.
Punaisesta viivasta on ke-

Ensi-ilta Teatteri Avoimissa Ovissa

hitetty versioita monenlaisille

24.1.2016

kohderyhmille. Esitystä voidaan esittää myös kouluilla ja

Kiertue-esityksiä v. 2016-2017: 99

palvelutaloissa. Esitys valittiin toistamiseen

Kiannon teoksen ja sen koko syntykontekstin ja tekijän

Kiertue-esityksiä v. 2018: 21

valtakunnalliseen Taidetestaajat-hankkee-

kommentoinnista.

Katsojia yhteensä 18 695

seen kaudelle 2018–2019.

KOHTAAMISIA-KULTTUURIBLOGI

Yhteistuotanto Teatteri Quo Vadiksen
kanssa

•

Kun tähän kaikkeen lisätään vielä taiten esitetty

musiikki: esimerkiksi Iggy Popilta tai Alanis Morrissettelta

kon asukkien Topin ja Riikan elämään ja samalla

lainaten, teemaan osuvasti sopien tai tilanteiden ab-

koko suomalaisen demokratian alkulähteille; piir-

surdiutta korostaen, niin kasassa on kokonaisvaltainen

täen samalla viiltävän hätkähdyttäviä rinnastuksia

taideteos, jota hyvällä syyllä voi kutsua kulttuuriteoksi

nykypäivään.

TARJA TIILIMÄKI, UUSI AIKA

TARJA TIILIMÄKI, UUSI AIKA

•

•
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Punanenät taikovat huikean matkan Korpilou-

•

Enemmän kuin näyttämösovituksesta, kyse on

Ollaan vieläkin fiiliksissä!”

MAARIT JA ALLIT JA KOKO KATSOMO

JUOKSUHAUDANTIE

Red Nose Companyn kestosuosikki jatkoi ohjel-

mikä on ominaista Kari Hotakaiselle kirjailijana.

mistossa vuonna 2018. Tampereen Teatterike-

IRMELI HAAPANEN, TS

sän pääohjelmistoon vuonna 2014 valittu teos
löytää edelleen yleisönsä eri puolilla Suomea.
NÄYTTÄMÖLLÄ
Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama
OHJAUS
Otso Kautto
PUVUT
Tuomas Lampinen

Esitys nähtiin mm. Linnateatterissa, Vaasan

•

Jos ei tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa, on sama

tehdä molempia yhtä aikaa. Paras kokemani tulkinta

Kaupunginteatterissa, Jyväskylän Kaupun-

aiheesta, katson vastedes mitä tahansa missä Mike

ginteatterissa, Muhasaaren Teatterissa sekä

ja Zin esiintyvät.

Malmitalossa ja Vuotalossa.

KUJERRUKSIA-BLOGI

Juoksuhaudantiestä on valmisteilla myös
englanninkielinen versio, jonka ensi-ilta pidetään huhtikuussa 2019. Esityskäsikirjoituksen on

•

Harvoin eläydyn teatterissa henkilöiden kokemuk-

siin niin, että syvä myötätunto seuraa mukana vielä

Ensi-ilta Teatteri Avoimissa Ovissa 2014

kääntänyt Nely Keinänen ja sen ovat sovitta-

pitkään sen jälkeen, kun on poistunut teatterista.

Kiertue-esityksiä 2014-2017: 82

neet vieraskielisille näyttelijät Timo Ruuskanen

KATSOJA

Kiertue-esityksiä 2018: 12

ja Tuukka Vasama.

Katsojia yhteensä: 12 018
Yhteistuotanto Teatteri Quo Vadiksen
kanssa

•

Teatteriklovneria on oivalluksia, yllättäviä asso-

•

Onpa taitavaa työtä.

LAURI MERI, HS

siaatioita, irtiottoja konventioista sekä koomisen ja
traagisen yhteensulauttamista. Siis koko lailla sitä
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DON QUIJOTE

Vuonna 2018 valmisteltiin Red Nose Compa-

on lämminhenkinen komedia ystävyydestä ja

nyn mittavaa yhteistuotantohanketta, näyt-

idealismista, ja jatkaa kolmikon yhteiskunnalli-

tämösovitusta Miguel de Cervantesin renes-

sesti kantaaottavien teosten sarjaa.

sanssiklassikosta Don Quijote.
NÄYTTÄMÖLLÄ
Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama
OHJAUS
Otso Kautto
TEKSTI
Miguel de Cervantes ja työryhmä
Ensi-ilta Teatteri Avoimissa Ovissa
24.1.2019
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Hankkeessa on mukana neljä laitosteat-

Huhtikuussa 2018 järjestettiin kahden viikon
matka Espanjaan, jossa työryhmä tutustui Don

teria: Lahden Kaupunginteatteri, Kuopion

Quijoten tapahtumapaikkoihin sekä keräsi mate-

Kaupunginteatteri, Tampereen Työväen

riaalia esityksen käsikirjoitukseen. Touko-kesä-

Teatteri ja Turun Kaupunginteatteri sekä

kuussa järjestettiin kahden viikon residenssijakso

vapaan kentän ryhmä Teatteri Quo Vadis.

Titiritrán Teatrossa Granadassa. Esityksen

Yhteistyössä on mukana myös Teatteri

harjoittelu jatkui syksyllä Suomessa: Eskus – Esi-

Avoimet Ovet. Laaja yhteistyöverkosto kertoo

tystaiteen keskuksella Helsingissä sekä Lilla

luottamuksesta ryhmän toimintaan.

Villanissa Sipoossa.

Taiteellisesti esitys jatkaa näyttelijäkak-

Ensi-ilta oli tammikuussa 2019, ja esityksel-

sikko Timo Ruuskanen – Tuukka Vasaman

le on kaavailtu usean vuoden mittainen kiertue

yhteistyötä ohjaaja Otso Kauton kanssa. Teos

sekä Suomessa että ulkomailla.

TULEVA ESITYSTOIMINTA
Red Nose Companylla on suunnitteilla useita esityshankkeita, jotka
toteutuvat vuosina 2020–2024.
Egologia (työnimi) on valaistumista käsittelevä esityshanke, jossa
ovat mukana näyttelijät Amira Khalifa ja Nora Raikamo ja muusikko
Kiureli Sammallahti. Ohjaajana toimii näyttelijä Niina Sillanpää.
Näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama valmistelevat
esitystä Aleksis Kiven elämästä ja teoksista aikuisyleisölle, sekä lastenesitystä Don Quijote -esityksen tematiikasta työnimellä Hyvän mielen
ritarit.
Näyttelijät Minna Puolanto ja Hanna Seppä suunnittelevat esitystä
työnimellä RÉvanssi. Esitys käsittelee sorrettujen ja vähäosaisten asemaa yhteiskunnassa.
Macbeth on kahden klovnin nopeatempoinen revittely, jossa näyttelijät Marc Gassot ja Eero Järvinen pirstovat Shakespearen näytelmän palasiksi ja takaisin kokoon. Vuonna 2018 työryhmän näyttelijät
osallistuivat saamansa apurahan turvin Philip Gaulierin miimikurssille
Don Quijoten residenssityöskentelyn yhteydessä työryhmä

Ranskassa.

vieraili Montesinosin luolassa, joka on yksi kirjan tapahtuma-

Onnelliset päivät on Samuel Beckettin näytelmä, josta esitystä

paikoista. Toteutimme esitykseen luolakohtauksen naamio-

suunnittelevat näyttelijät Niina Sillanpää ja Riku Korhonen. Produk-

teatterin keinoin. Tilasimme erityisvalmisteiset naamiot, jotka

tiossa jatketaan Red Nose Companyn pitkäjänteistä taiteellista yhteis-

muotoiltiin näyttelijöiden kasvonpiirteiden mukaan. Naamiot

työtä ranskalaisen ohjaaja Philip Boulayn kanssa.

toteutti Teatteri Metamorfoosin Laura Mäkelä. Tämä on

Koska ryhmän toiminta-avustus ei riitä uusien produktioiden valmis-

tiettävästi ensimmäinen kerta teatterihistoriassa, kun klovni

tamiseen, riippuu kaikkien hankkeiden toteutuminen siitä, miten niille

pukee ylleen neutraalinaamion.

saadaan rahoitusta ja tuotantoyheistyökumppaneita.
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KANSAINVÄLISTYMINEN
Seuraavan viisivuotiskauden tavoitteena on

singissä huhtikuussa 2019, ja sille on suunnit-

varten. Myöhemmin esityksestä toteutetaan

tehdä Red Nose Companysta yksi suomalai-

teilla esityksiä sekä Suomessa että ulkomailla.

englanninkielinen näyttämöversio.

sen kulttuuriviennin huippuryhmistä - kan-

Esityksestä Keisarin uudet vaatteet on

Kehitämme monikielistä viestintää.

sainvälisesti tunnettu kiertueteatteri, jolla on

valmisteilla kaksikielinen, suomea ja ruotsia

Käännätämme nettisivumme kolmelle kielel-

säännöllistä monikielistä esitystoimintaa

yhdistävä versio, jota on tarkoitus esittää eri-

le (ruotsi, englanti, espanja), ja toteutamme

sekä Suomessa että ulkomailla. Ryhmän

tyisesti Pohjoismaissa. Esitys saa ensi-iltansa

laadukkaat enlanninkieliset esittelymateriaalit

esitykset ovat taiteellisesti korkeatasoisia,

toukokuussa 2019.

ja videotrailerit kansainväliseen levitykseen

tuotannollisesti kevyitä ja kansainvälisestikin
vertailtuna ainutlaatuisia.
Vuonna 2018 Opetus- ja kulttuuriminis-

Don Quijote on alusta alkaen suunniteltu
esitettäväksi myös Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Otso Kautto, Timo Ruuskanen

suunnatuista esityksistä. Materiaalit valmistuvat kesäksi 2019.
KV-hankkeesta ovat vastanneet vuonna

teriö myönsi Red Nose Companylle kaksivuo-

ja Tuukka Vasama kävivät vuoden 2018 Espan-

2018 tuottaja Niina Bergius ja näyttelijät Timo

tisen 45 000 euron kulttuurivientiavustuksen.

jan-residenssijakson yhteydessä myös tuo-

Ruuskanen ja Tuukka Vasama. Hankkeelle

Olemme laatineet vuoden aikana toimintastra-

tantoneuvotteluja paikallisten tahojen kanssa.

on myönnetty OKM:ltä jatkorahoitus (70000

tegian, joka perustuu esitysten versiointiin

Madridin Suomi-instituutti on lupautunut

euroa) vuosille 2019–2020, ja sille haetaan

useilla kielillä. Tähtäämme kansainväliseen

mukaan hankkeen tuotantoon, samoin San

lisärahoitusta useista lähteistä.

toimintaan usealla rintamalla ja samalla ke-

Juan de Alcazar -kaupungin Cervantes-festi-

hitämme monikielistä esitystoimintaa myös

vaali. Suunnitteilla on esitysjakso Madridissa ja

kotimaassa.

kiertue La Manchassa vuosina 2020-2021.

Vuonna 2018 tehtiin ennakkosuunnittelu

Myös Babylon-esityksestä on tekeillä

Trench Roadiin, käännösversioon Juoksuhau-

versio kansainvälistä levitystä varten. Esityskä-

dantie-esityksestä. Produktion ensi-ilta on Hel-

sikirjoitus käännätetään englanniksi tekstitystä
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YLEISÖTYÖ JA
KOULUYHTEISTYÖ

Teemme myös omaa kiertuemyyntiä sekä
ala- että yläkouluille. Teemme yhteistyötä
kunnallisten toimijoiden – kuten Helsingin
kaupungin Kultuksen ja Espoon kaupungin
Kulpsin kanssa. Toimivan kiertuelogistiikkam-

Koululaiskatsojia: 7090

me vuoksi meitä pyydetään myös säännölli-

Yhteistyökouluja: noin 90

sesti esiintymään pikkupaikkakunnille.
Vuoden 2018 aikana kehitimme yleisötyön

Red Nose Companyssa yleisötyö nähdään

nettisivujamme, ja julkaisimme kaikista reper-

keskeisenä osana taiteellista toimintaa. Ryhmä

tuaarissa olevista teoksistamme opetusma-

on tehnyt usean vuoden ajan tiivistä yhteistyö-

teriaalit, jotka auttavat oppilaita tutustumaan

tä lukioiden kanssa erityisesti pääkaupunki-

esitykseen ennen teatterikäyntiä, ja joiden

seudulla. Vuonna 2018 vakiinnutimme yhteis-

avulla voidaan syventää esityksen teemoja

työn myös ylä- ja alakoulujen kanssa.

jälkikäteen.

Punaisen viivan esitykset Taidetestaa-

Yleisötyön koordinaattorinamme jatkoi

jat-hankkeessa jatkuivat. Näyttelijät Timo

teatteri-ilmaisun ohjaaja Hanna Häyhä. Hänen

Ruuskanen ja Tuukka Vasama kehittivät esi-

rinnallaan yleisötyötä tekivät näyttelijät Timo

tystä edelleen niin että se tavoittaisi kohde-

Ruuskanen ja Tuukka Vasama sekä Minna

ryhmän (8-luokkalaiset) entistä paremmin.

Puolanto ja Hanna Seppä.

Palaute sekä kouluilta että Taidetestaajat-or-

Lisäksi toteutimme useita näyttelijävierai-

ganisaatiolta oli erinomaista, ja Red Nose

luita kouluille, ja kokeilimme myös sosiaalis-

Company valittiin hankkeeseen myös kolman-

ta mediaa yleisötyön välineenä. Kehitämme

nelle kaudelle 2019–20.

myös vuorovaikutteisia livelähetyksiä, joissa

•

En oo ollu mikään teatteri-ihminen, vaan enem-

män elokuvan ystävä. En uskonu, et voisin tykätä

oppilaat pääsevät keskustelemaan näyttelijöi-

teatterista, mut tää Babylon-esitys räjäytti mun

den kanssa.

tajunnan! Mä itkin ja nauroin ja itkin ja nauroin. Ihan
huikea.
NUORI, 16 V
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KULTTUURINEN
VANHUSTYÖ
Kehitämme esityksistämme versioita, joita voidaan esittää ilman teatteritekniikkaa esimerkiksi palvelutalon ruokasalissa. Tavoitteena on
viedä taidetta paikkoihin, joissa ihmiset eivät
muuten pääse osallistumaan kulttuuritapahtumiin, ja siten edistää hyvinvointia ja taiteen
saavutettavuutta.
Merkittävää Red Nose Companyn toimin-

Jatkoimme yhteistyötä Kansallisteatterin

kaupungin tarjouskilpailusta. Järjestimme syk-

nassa on, että palvelutaloesitykset voidaan

Kiertuenäyttämön kanssa, jonka puitteissa

syllä kolme esitystä osana Armas-festivaalia

nivoa osaksi muuta kiertuetoimintaa. Tällöin

teimme kahdeksan Punaisen viivan esitystä

Jakomäessä, Pihlajamäessä ja Roihuvuores-

voimme toteuttaa kohtuuhinnalla esityksiä

eri puolilla maata, mm. Haapajärvellä, Jyväs-

sa. Pilottiesitykset onnistuivat erinomaisesti ja

syrjäseuduilla, missä kulttuuritarjonta on läh-

kylässä, Pornaisissa ja Veikkolassa.

saivat haltioituneen vastaanoton, ja jatkamme

tökohtaisesti vähäistä.

Vuonna 2018 näyttelijät Timo Ruuskanen
ja Tuukka Vasama toteuttivat uudenlaisen

toimintaa vuonna 2019.
Red Nose Company on aktiivisesti hake-

esitysversion Keisarin uusista vaatteista.

nut rahoitusta laajentaakseen ja kehittääk-

Monipolvinen esitystapahtuma järjeste-

seen toimintaa ikäihmisten parissa. Vuosille

tään palvelutalossa, ja katsojiksi kutsutaan

2019–20 ryhmälle myönnettiin kulttuuriseen

ikäihmisten lisäksi esikouluryhmä. Teatteriesi-

vanhustyöhön Suomen Kulttuurirahaston

tyksestä tulee näin yhteisöllinen tapahtuma,

apuraha, jonka turvin jatkamme ”monipolvisen

joka yhdistää eri sukupolvet. Pilotoimme tätä

esitystapahtuman” esittämistä ja kehittämistä.

konseptia rahoituksella, joka saatiin Helsingin
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MUU TAITEELLINEN
TOIMINTA
KALASATAMAN
KULTTUURIPILKKI

tärkeäksi olla kehittämässä sinne yhteisöllistä

Nose Companyn Kiureli Sammallahti, Niina

ja vapaata taidetoimintaa.

Sillanpää, Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasa-

Tapahtuma järjestettiin 9.9.2018 Cirkon

ma. Tapahtumatuottajana toimi Viivi Pietiläi-

Vuonna 2018 laajensimme toimintaamme

tiloissa Suvilahdessa, ja sinne oli vapaa pääsy.

myös tapahtumajärjestämisen pariin. Saimme

Ohjelmassa oli teatteri-improvisaatiota, Red

Helsingin kaupungin tarjouskilpailusta rahoi-

Nose Companyn esitys Keisarin uudet vaat-

tuksen kaupunginosatapahtuman järjestämi-

teet sekä Shava-yhtyeen konsertti. Tapah-

seen Kalasatamassa. Rakenteilla oleva kau-

tumassa pidettiin myös Susanna Leinonen

Red Nose Companyn kautta tilataan monen-

punginosa on välittömässä yhteydessä omaan

Co:n Kalasatama in Motion -lyhytelokuvan

laisia esityksiä ja ohjelmanumeroita – sekä

työympäristöömme Suvilahteen, ja koemme

ensiesitys. Lisäksi järjestettiin ongintaa, jossa

klovneriaa että monenlaista esittävää taidetta.

nen.

TILAUSKEIKAT

Suvilahden ja Kalasata-

Vuonna 2018 ohjelmaa tilattiin 17 tilaisuuteen

man alueen taidetoimijat

ja näissä tarjottiin taiteilijoille 42 työmahdolli-

pääsivät esittelemään

suutta.

toimintaansa asukkail-

Red Nose Company tilattiin esiintymään

le. Mukana olivat mm.

mm. Taidetestaajien koulutusseminaariin Kias-

Oranssi, Sairaalaklovnit,

ma-teatteriin sekä Suvilahden 10-vuotisjuhliin.

Helsinki Traditional Jazz,
Circus Helsinki sekä Studio Magito.
Kulttuuripilkin suunnittelusta vastasivat Red
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HYVÄNTEKEVÄISYYS
Red Nose Companyn näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama kutsuttiin osallistumaan

valtakunnalliseen Nenäpäivä-hyväntekeväisyystapahtumaan. Näyttelijät käsikirjoittivat

pitämään klovneriaworkshop.
Näyttelijä Eero Järvinen vastaa Laajasalon

sketsisarjan, joka näytettiin YLE TV2:n Nenäpäi-

opiston näyttelijäntyön koulutuksesta. Koulu-

väohjelmassa. ”Hyvän mielen ritarit” -niminen

tuksen tärkeänä osana on jo useamman vuo-

sarja pohjautui tekeillä olevan Don Quijoten

den ajan ollut klovneriakurssi. Lisäksi Järvinen

tematiikkaan.

opettaa klovneriaa Lahden kansanopistossa.

Sarjan tuotannosta vastasi Yleisradion puolelta Jusu Lounela, ohjauksesta Joonas Josefs-

Näyttelijä Minna Puolanto opetti naamiotyöskentelyä Lumon lukion teatterilinjalla.

son ja musiikin studioäänityksistä Taneli Bruun.

OPETUSTOIMINTA
Näyttelijä Timo Ruuskanen kutsuttiin Kolumbiaan, El Gesto Noble -teatterifestivaalille,

Näyttelijä Tuukka Vasamalle
myönnettiin vuonna 2018
Helsingin kaupungin
taiteilijapalkinto.
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YHDISTYS, JÄSENET JA
TYÖNTEKIJÄT
Red Nose Company perustettiin vuonna 2005,

na Niina Sillanpää. Muut hallituksen jäsenet

ja yhdistykseksi se järjestäytyi vuonna 2008.

olivat Minna Puolanto, Nora Raikamo, Tatu

Taiteellista toimintaa ohjaa yhdistyksen
hallitus, jonka puheenjohtajana vuonna 2018
toimi Timo Ruuskanen ja varapuheenjohtaja-

Siivonen ja Tuukka Vasama. Varajäsenenä oli
Eero Järvinen.

Tuotantopäällikkö Niina
Bergius on työskennellyt
Red Nose Companyssa
vuodesta 2015 alkaen.

Muut yhdistyksen jäsenet ovat näyttelijät
Teemu Aromaa, Amira Khalifa, Riku Korhonen
ja Jari Virman, sekä valosuunnittelija Jere Kolehmainen ja muusikko Kiureli Sammallahti.
Tuotantotiimiä johtaa näyttelijä Tuukka
Vasama, joka työskentelee toiminnanjohtajana

singin Yliopistolta.
Red Nose Company on merkittävä taitei-

tuntityösopimuksella. Tuotantopäällikkö Niina

lijoiden työllistäjä. Vuonna 2018 maksettiin

Bergius (KtK, MuM Arts Management) on va-

palkkaa 27 freelance-taiteilijalle.

kituisessa työsuhteessa 80% työajalla. Osa-ai-

Esitysten kiertuetekniikasta vastaa Jere

kaisena tuotantosihteerinä 1.1.–31.10.2018 toimi

Kolehmainen. Babylon-esityksen tekniikasta

Aino Torikka. 1.10.2019 alkaen palkkasimme

vastaa Juha Tuisku. Teknisiä töitä tekivät myös

tuottajaksi Anna Jauholan (KtK, FM) 100%

Mia Jalerva ja Roy Boswell.

työajalla. Kalasatama-hankkeen tuotannos-

Yleisötyön koordinaattorina toimi vuonna

ta vastasi projektituottaja Viivi Pietiläinen.

2018 teatteri-ilmaisun ohjaaja Hanna Häyhä,

Lisäksi ryhmän taiteilijat Puolanto, Ruuskanen,

tuntityösopimuksella.

Sammallahti ja Sillanpää tekivät tuotantosuunnittelua tuntitöinä.
Keväällä 2018 tarjosimme harjoittelupaikan
16

teatteritieteen opiskelija Eeli Vilhuselle Hel-

Kirjanpito hoidetaan sähköisellä kirjanpito-ohjelmalla ja siitä vastaa tuotantotiimi yhdessä tilitoimisto EverClever Oy:n kanssa

TIEDOTUS JA
MARKKINOINTI
Koska työskentelemme uuden taiteenlajin

Lippupisteen kanssa sekä kontaktoimme en-

kanssa, on monipuolinen markkinointi ja vies-

tistä aktiivisemmin alueellista lehdistöä.

tintä tärkeää, jotta taiteemme tavoittaisi entistä
laajemman katsojakunnan.

Digiviestinnässä keskityimme erityisesti
Facebookiin ja Instagramiin. Maksetun mainonnan ohella kehitimme sisältöorientoituneita

MEDIAOSUMAT:

•
•
•

postauksia, joita tehtiin yhdessä ryhmän taiteilijoiden kanssa. Babylon-esityksen tiedotuk-

8 kritiikkiä (mm. Helsingin Sanomat, Turun

sessa kokeiltiin myös gif-minivideoita hyvällä

Sanomat, Kymen Sanomat, Uusi Aika, Voi-

menestyksellä.

ma, Kauppalehti, Yle)

Ulkomainonnassa käytämme säännöllisesti

16 ennakkojuttua (mm. Aamulehti, Turun

PaperBoy-firman julistelevityspalveluja pää-

Sanomat, Turkulainen, Viikkosavo, Kouvolan

kaupunkiseudulla. Lisäksi käytämme tarvit-

Sanomat, Keski-Uusimaa, Keskipohjanmaa,

taessa raitiovaunumainoksia ja digiscreenejä

jolla hallinnoimme asiakasrekisteriämme sekä

Anna-lehti, Teatteri&Tanssi, Sipoon Sano-

vahvistamaan teatteriryhmän brändiä. Baby-

hoidamme uutiskirjeiden ja kutsuviestien lä-

mat)

lon-esitystä markkinoitiin näkyvästi juna-ase-

hettämisen sähköisesti.

7 blogikirjoitusta

malla tuotantokumppanimme Kanneltalon

Vuonna 2018 erityisenä markkinoinnin kehi-

toimesta.
Koulumarkkinointia teemme sekä sähkö-

Hankimme lisenssin Gruppo-järjestelmään,

Red Nose Companyn visuaalisen ilmeen on
toteuttanut suunnittelutoimisto Tero Ahonen.
Markkinoinnin kokonaisbudjetti vuonna 2018

tyskohteena olivat kiertue-esitykset. Paran-

postein, puhelinmyyntinä että yhteistyössä

oli 11 000 euroa, ja sen osuus liikevaihdosta oli

simme yhteistyötämme vierailuteattereiden

kunnallisten toimijoiden kanssa – esimerkkeinä

5 prosenttia.

kanssa, kehitimme myyntiseurantaa yhdessä

Helsingin kaupungin Kultus ja Espoon KULPS!
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TILAT JA KALUSTO
TOIMITILAT

Yhdistys vuokraa n. 30 m2 toimitilaa, jota

Omaa esitystilaa ei Red Nose Companylla

käytetään harjoitushuoneena ja varastona. Tila

ole. Esitykset järjestetään yhteistyössä teatte-

Red Nose Companyn toimitilat ovat Helsingin

sijaitsee Eskus – Esitystaiteen keskuksessa,

reiden, kulttuuritalojen, koulujen, palvelutalo-

Suvilahdessa, joka on inspiroiva, monimuotoi-

jossa toimii useita esittävän taiteen ryhmiä.

jen ja festivaalien kanssa.

nen ja vapaa kaupunkikulttuurin keskittymä

Ryhmät tarjoavat toisilleen vertaistukea ja

itäisessä kantakaupungissa. Alueen kulttuuriti-

synergiaa. Eskuksella on myös harjoitussaleja,

rille merkittävä menoerä (ks. kaavio 2), mutta

lat omistaa Helsingin kaupunki ja niitä hallinnoi

joita Red Nose Company vuokraa tarvittaessa

niitä ei toistaiseksi huomioida toiminta-avus-

Kaapelitehdas Oy.

käyttöönsä.

tuspäätöksissä.

Epäsuorat vuokrakulut ovat kiertueteatte-

Vuonna 2018
yhdistys muutti
toimistonsa Esitystaiteen keskukselta

Vuonna 2018 jatkettiin kiertuetekniikkaan

Eesti Majaan, joka

investoimista, mikä mahdollistaa entistä laa-

sijaitsee viereises-

dukkaammat esitykset paikoissa, joissa ei ole

sä rakennukses-

omaa tekniikkaa (esimerkiksi kouluilla ja pal-

sa Suvilahdessa.

velutaloissa). Ryhmä hankki laadukkaat Senn-

Yhdistys vuokraa

heiserin langattomat mikrofonit, valonheittimiä,

osuutta avotoimis-

useita instrumentteja sekä muuta kiertuetek-

tosta Tuglas-seu-

niikkaa.

ralta. Nämäkin tilat
ovat Kaapelitehtaan
omistuksessa.
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TEKNINEN KALUSTO

RED NOSE COMPANYN MENOT
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Suorat vuokrakulut

PAKETTIAUTO

Epäsuorat vuokrakulut (arvio)
Toimintamenot

Kiertueteatterin tärkeimpiä työvälineitä on pakettiau-

Henkilöstömenot

to. Vuonna 2015 hankittu Volkswagen Transporter (vm.
1999) palvelee yhdistyksen jäseniä ja sitä vuokrataan
myös ulkopuolisille. Vuokrauksesta tulevilla tuotoilla

Kaavio 2. Vuokrakulut ovat todellisuudessa suuremmat kuin mitä kirjanpi-

rahoitetaan auton huolto sekä vero- ja vakuutusmaksut.

dossa näkyy, koska kiertue-esityksissä harvoin laskutetaan tilavuokrasta.

Ulkopuolisista vuokraajista suuri osa on vapaan teatte-

Tyypillisesti esityksen vastaanottava teatteri pidättää itselleen sovitun osuu-

rikentän toimijoita. Näin Red Nose Company mahdollis-

den lipputuloista kattaakseen tilavuokran. Ylläolevassa kuvaajassa nämä

taa myös toisten teatteriryhmien kiertuetoimintaa.

epäsuorat vuokrakulut on arvioitu keskiarvon 500 eur/esitys mukaan.
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RAHOITUS

RED NOSE COMPANYN TULOT

300 000

Projektiapurahat
Toiminta-avustukset

250 000

Myyntituotot
200 000

Yhteistuotantotulot

150 000

Red Nose Companyn toiminnassa merkittävää

100 000

on korkea omarahoitusosuus yhdistettynä
korkeaan taiteelliseen laatuun. Ryhmän

50 000

esitykset tavoittavat kaikenikäiset ihmiset

0

monenlaisista yhteiskuntaryhmistä, mikä tekee

2014

esitysmyynnistä mahdollisen ansaintalähteen.

2016

2018

Tehokas ja laadukas kiertuelogistiikka, osaava
tuotanto ja laaja rahoituspohja ovatkin luoneet

muksin. Myyntituloilla kyetään pääsääntöisesti

vähennetään osittain esitysten lipputuloista

pohjan ryhmän läpimurrolle.

hoitamaan kiertue-esitysten kustannukset:

vuonna 2019, joten niiden rahallinen arvo ei ol-

palkat, matkat, materiaalikulut ja tekijänoikeus-

lut yhdistykselle niin suuri kuin kokonaissum-

maksut.

ma antaa ymmärtää. Siitä huolimatta näemme

OMA RAHOITUS

Uusi tulolaji vuodelle 2018 olivat yhteistuo-

yhteistuotantohankkeissa erittäin suuren po-

Ryhmän omarahoitusosuus nousi vuonna 2018

tantotulot (yhteensä 26 600 euroa). Lahden,

tentiaalin, mitä tulee uusien esityshankkeiden

ennätyslukemiin, 75 %:iin.

Kuopion ja Turun kaupunginteatterit sekä

rahoittamiseen. Teatteri Quo Vadis osallistui

Tampereen Työväen Teatteri osallistuivat

Don Quijote -esityksen tuotantoon maksamal-

euroa (64 % liikevaihdosta). Osa esityksistä

Don Quijote -esityksen tuotantokustannuksiin

la ohjaaja Otso Kauton palkan. Nämä kustan-

myydään kiinteällä kertakorvauksella, osa

kukin 8000 euron panoksella, jotka maksettiin

nukset eivät näy Red Nose Companyn kirjan-

esityksistä tehdään lipputulosidonnaisin sopi-

vuosina 2018–2019. Yhteistuotantokorvaukset

pidossa.

Vuonna 2018 myyntitulot olivat 154 000
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TOIMINTA-AVUSTUKSET

YHTEENVETO

tantopanos 4600 euroa sekä harjoitustilojen

Yhdistyksen toiminta-avustukset nousivat

Kokonaisliikevaihto vuonna 2018 oli 240 000

käyttö maksutta).

vuodelle 2018 merkittävästi – 15 000 eurosta

euroa, muutosta edelliseen vuoteen oli -12 %.

37 000 euroon. Taiteen edistämiskeskuksen

Hieman pienentynyt liikevaihto selittyy sillä,

kaupungin tarjouskilpailut. Red Nose Com-

avustus oli 25 000 euroa ja Helsingin kau-

että vuoden 2018 aikana harjoiteltiin kahta uut-

pany sai kaupungilta 10 000 euron rahoituk-

pungin toiminta-avustus 12 000 euroa. Toimin-

ta produktiota (Babylon, Don Quijote), ja aikaa

sen Kalasataman kaupunginosatapahtuman

ta-avustusten yhteenlaskettu osuus on 16%

kiertuetoimintaan oli tästä syystä edellisvuotta

järjestämiseen, sekä 3600 euron rahoituksen

liikevaihdosta.

vähemmän.

Myös Babylon-esitys toteutettiin yhteistuotantona, kumppanina oli Kanneltalo (tuo-

Uusi tulonlähde olivat myös Helsingin

palvelutaloesitysten järjestämiseen. Suomen
Kulttuurirahaston 19 665 euron hankerahoituksella toteutettiin syksyn Taidetestaajat-esitykset.

Red Nose Company on tehnyt vuosia

HENKILÖKOHTAISET APURAHAT

persoonallista taiteellista työtä, joka on ollut
menestyksekästä kaikilla mittareilla. Vuonna

Merkittävä osa taiteellisesta työstä joudutaan

2018 ryhmän kehitys noteerattiin viimein myös

edelleen tekemään palkattomana talkootyönä.

toiminta-avustusten tasolla. Nousseet toimin-

Taiteellisesta ennakkosuunnittelusta tai esi-

ta-avustukset helpottavat ryhmän toimintaa,

tysten harjoittelusta ei nykyisillä avustuksilla

mutta ne ovat edelleen täysin riittämättömällä

Projektiapurahojen osuus vuonna 2018 oli

kyetä maksamaan palkkaa, ja taiteilijat ovatkin

tasolla ryhmän laajaan toimintaan nähden, ku-

21 700 euroa (9 %). Vuoden aikana käytettiin

näiltä osin riippuvaisia henkilökohtaisista työs-

ten kaavioista 4 ja 5 käy ilmi. Erityisesti uusien

viimeinen osuus Suomen Kulttuurirahaston

kentelyapurahoista. Vuonna 2018 Timo Ruus-

teosten tuotanto on haasteellista, koska

monivuotisesta Katapultti-apurahasta. Lisäksi

kanen ja Tuukka Vasama valmistelivat Don

siihen ei ole minkäänlaista perusrahoitusta.

ryhmä sai Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä

Quijote -esitystä Suomen Kulttuurirahaston

monivuotisen apurahan (45 000 euroa) kan-

1/2-vuotisella apurahalla. Minna Puolanto ja

sainvälisen toiminnan kehittämiseen, josta

Juha Tuisku puolestaan valmistelivat Baby-

suurin osa siirrettiin käytettäväksi vuodelle

lon-esitystä Taiteen edistämiskeskuksen

2019.

henkilökohtaisin apurahoin. Lisäksi Baby-

PROJEKTIAVUSTUKSET

lon-esityksen työryhmä sai 5000 euron apurahan Oskar Öflunds Stiftelseltä.
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KATSOJAMÄÄRÄ
vs. KUNNAN TOIMINTA-AVUSTUS

VALTION TOIMINTAAVUSTUSEUROA

KATSOJAA

KATSOJAMÄÄRÄ
vs. VALTION TOIMINTA-AVUSTUS

2018

Red Nose Companyn valtion toiminta-avustus

Red Nose Companyn
kunnan toiminta-avustus

Red Nose Companyn katsojamäärä

Red Nose Companyn katsojamäärä

Valtion toiminta-avustusten keskiarvo
(teatterilain ulkopuoliset toimijat)

Kunnan toiminta-avustusten keskiarvo
(teatterilain ulkopuoliset toimijat)

Katsojamäärän keskiarvo
(teatterilain ulkopuoliset toimijat)

Katsojamäärän keskiarvo
(teatterilain ulkopuoliset toimijat)

SUUNNITELMIEN TOTEUTUMINEN
Vuoden 2018 suunnitelmat ovat toteutuneet

Taiteellisesti vuosi 2018 oli suurmenestys.

on etteivät avustukset edelleenkään vastaa

erinomaisesti. Esitystoiminta on säilyttänyt

Ryhmän uusi teos, Babylon, nostettiin yhdeksi

toimintamme laajuutta. Vaikka tuotantotyön

edellisvuotisen laajuutensa, ja ryhmä on

vuoden merkittävimmistä teoksista Suomes-

resurssimme olivat vuonna 2018 vain n. 2 hen-

vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen teatteri-

sa. Teos jatkaa Red Nose Companyn kantaa-

kilötyövuotta, kykenimme silti tavoittamaan yli

kentän keskisuurena toimijana.

ottavien teosten sarjaa, se on omalakinen ja

10 000 katsojaa ja harjoittelemaan kahta uutta

omaleimainen, mutta yleisö löytää siitä silti

esitystä.

Ryhmän tavoitteena on sen perustamisesta lähtien ollut teatteriklovnerian tuominen

yhtymäkohtia ryhmän aiempiin esityksiin.

Sekä Taiteen edistämiskeskus että Hel-

suuren yleisön tietoisuuteen. Tämän tavoitteen

Tuotannollisesti merkittävä avaus oli laa-

voidaan nyt sanoa täyttyneen. Ryhmän tunnet-

jan yhteistuotantohankkeen käynnistäminen

vuonna 2019, ja toivomme että ryhmämme

tuus on kasvanut merkittävästi ja siitä on tullut

Don Quijote -esityksen yhteydessä. Hanke oli

pääsisi pian monivuotisten toiminta-avus-

haluttu vierailija niin suurilla kuin pienilläkin

haastava, mutta siinä onnistuttiin erinomaises-

tuksen piiriin. Erityisesti Helsingin kaupungin

paikkakunnilla.

ti. Tulevaisuudessa yhteistuotantohankkeet

tuki ryhmällemme on edelleen liian matala.

ovat entistä merkittävämmässä

singin kaupunki nostivat tukiamme edelleen

Red Nose Company on yksi vapaan teatteri-

roolissa Red Nose Companyn

kentän luovimmista, kysytyimmistä ja arvoste-

toiminnassa. Red Nose Compa-

tuimmista ryhmistä. Joustavat toimintamallit ja

ny on suunnannäyttäjä vapaiden

taiteellisesti korkeatasoiset esitykset yhdistet-

ryhmien ja laitosteattereiden

tynä innostuneeseen ja osaavaan tuotantoon

yhteistyössä.

luovat hyvän pohjan Red Nose Companyn

Red Nose Companyn toiminta-avustukset nousivat vuodelle

kehityksen jatkumiselle sekä Suomessa että
ulkomailla.

2018. Ryhmämme on ottanut kiitollisena vastaan tämän nousevan
trendin, mutta huomionarvoista
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RED NOSE COMPANY
JALAVANPUISTON KOULU, ESPOO 9.1. | LOUHISALI, ESPOO 11.–12.1. | ALEKSANTERIN TEATTERI, HELSINKI 13.1. /
23.1. / 4.11. / 19.–21.11. / 25.11. | KOTKAN KAUPUNGINTEATTERI 15.1. | KANSALLISTEATTERI 17.–18.1. | LUMOSALI,
VANTAA 19.1. | KULTTUURITALO LILLA VILLAN, SIPOO 20.1. | KOUVOLAN TEATTERI 24.1. | MUHASAAREN TEATTERI,
SAVONLINNA 11.–12.8. | LE PETIT FESTIVAL, HANKO 26.8. | MALMITALO, HELSINKI 4.–5.9. | LINNATEATTERI, TURKU
6.–7.9. / 28.10. | SOLMU-SALI, HELSINKI 9.9. | HERTSIKAN ALA-ASTE, HELSINKI 12.9. | MAUNULATALO 13.9. |
KANNELTALO, HELSINKI 19.-20.9. / 9.10. / 23.–24.10. | MARTINUS-SALI, VANTAA 19.9. | KATTILAHALLI, HELSINKI
25.9. | ROIHUVUOREN MONIPUOLINEN PALVELUTALO, HELSINKI 12.10. | VUOTALO, HELSINKI 26.-27.10. | KORJAAMO
TEATTERI, HELSINKI 29.–30.10. | RAKASTAJAT-TEATTERI, PORI 30.10. | KUNTOUTUSKOTI DIAVIRE, PORI 31.10. |
VAASAN KAUPUNGINTEATTERI 31.10. | PALVELUKOTI ONNENKAIVO, VAASA 1.11. | ATTENDO MILKA, VAASA 1.11. |
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERI 6.11. | ATTENDO HOLSTINPUISTO, JYVÄSKYLÄ 7.11. | ATTENDO RUUSULA,
HAAPAJÄRVI 7.11. | HAAPAJÄRVEN KULTTUURISALI 8.–9.11. | KUOPION KAUPUNGINTEATTERI 9.-10.11. | SELLOSALI,
ESPOO 13.11. | KUT, KERAVA 14.11. | KANNUSALI, ESPOO 15.11. | MADETOJAN PALVELUTALO, HELSINKI 16.11. |
VUORESSYRJÄN PALVELUTALO, HELSINKI 16.11. | MEILAHDEN ALA-ASTE, HELSINKI 22.11. | KAUNIALAN SAIRAALA,
KAUNIAINEN 17.12. | HOITOKOTI TAMMIKARTANO, KIRKKONUMMI 17.12. | JOHANNESBERGIN VANHAINKOTI, PORVOO
18.12. | AURINKOMÄEN PALVELUKESKUS, PORNAINEN 19.12.
Red Nose Company | Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki | info (at) rednose.fi | 044 2354 774 | www.rednose.fi

Graafinen suunnittelu: Krista Mäkinen. Kuvat: Tero Ahonen, Cata Portin, Mark Sergeev, Veikko Somerpuro ja Red Nose Companyn arkisto.
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