Hei opettaja,
Tarjoamme sinulle upean mahdollisuuden suunnata oppilaiden kanssa teatteriin: loistoarviot
saanut Juoksuhaudantie saapuu vierailemaan XXX teatteriin XX.XX.XXXX!
Taidetestaajiinkin valittu Red Nose Company tekee tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Red Nose
Companyn esityksissä on käynyt jo yli 24 000 koululaiskatsojaa.

Red Nose Company & Teatteri Quo Vadis: Juoksuhaudantie
”Nauraa sai ja paljon! Kiitos siitä!” – koululaiskatsoja
”Oli niin viihdyttävä ettei haitannu vaikka jalat puutu.” – koululaiskatsoja
”Ällistyin uskomattomista improtaidoistanne. Solid gold!” – koululaiskatsoja
"Klovneria on juuri sitä teatterin tekemisen taidetta, jota meidän aikamme tarvitsee. Esityksessä
tunteet ovat alituisessa liikkeessä - niin kuin elämässäkin. Jos oppilaat ovat nähneet
Juoksuhaudantien, heidän kanssaan on helppo keskustella teatterin merkityksestä."- opettaja
Huippukoomikot Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama ovat kiertäneet Suomea jo seitsemän vuoden
ajan tällä kulttimaineeseen nousseella esityksellä. Juoksuhaudantie on hurmannut sekä kriitikot
että monenikäiset yleisöt.
Kari Hotakaisen Finlandia-palkittu romaani kertoo rakkaudesta, perheestä ja suomalaisesta
omakotitalounelmasta. Red Nose Companyn versiossa nousevat esiin tarinan kepeämmät sävyt.
Tarinaa rytmittävät näyttelijöiden upeat tulkinnat rock-klassikoista: U2:sta Neil Youngiin ja Johnny
Cashiin.

"Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama ovat erinomaisia surumielisiä klovneja. Heille tietää käyvän
hykerryttävän huonosti, mutta heille toivoo koko ajan kaikkea hyvää. Otso Kauton ohjauksessa on
yllättävää herkkyyttä ja pehmeyttä. Onpa taitavaa työtä." - Lauri Meri, HS
”Mitä kirkkainta, oivaltavinta ja hauskinta teatteria!” - Annukka Ruuskanen, Teatteri ja Tanssi –lehti

LIPUN HINNAT
Oppilaat: X euroa
Opettajat: X euroa

YLEISÖTYÖMATERIAALIT
Monipuoliset yleisötyömateriaalit ovat halutessasi käytössäsi. Ne perehdyttävät teokseen ennen
teatterivierailua, ja auttavat esityksen teemojen käsittelyssä teatterivierailun jälkeen:
www.rednose.fi/koulut
Osaan materiaalista kannattaa tutustua jo ennen teatterielämystä (oppilaille suunnattu materiaali:
esimerkiksi lyhyet videot, listaus esityksen musiikista). Osa materiaalista on tarkoitettu
käytettäväksi esityksen jälkeen (opettajan materiaali: esityskokemusta purkavat tehtävät)
Kysy myös työpajoja!
TYÖRYHMÄ
Näyttämöllä: Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama
Ohjaus: Otso Kautto
Tuotanto: Niina Bergius ja Tinni Torikka
Kesto: n. 2 h (sis. väliajan)
Ikäsuositus: 14-vuotiaasta ylöspäin
Uusintaensi-ilta Helsingin Kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä 1.11.2017
www.rednose.fi

SOSIAALINEN MEDIA
Oppilaat voivat tutustua Red Nose Companyyn etukäteen somessa!
Instagramissa sekä Twitterissä: rednosefi
Facebookissa: facebook.com/rednosefi

RED NOSE COMPANY
Red Nose Company on helsinkiläinen teatteriryhmä, joka kiertää Suomea huippusuosituilla
esityksillä. Juoksuhaudantie, Punainen viiva, Don Quijote ja Babylon sopivat yläkoululaisille ja
lukiolaisille. Keisarin uudet vaatteet on suunnattu alakoululaisille.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ:
info@rednose.fi
www.rednose.fi
www.facebook.com/rednosecompany.fi

