RED NOSE COMPANY: ALEKSIS KIVI
Katsojakommentteja:
1. ”Riemastuttava, yllättävä ja koskettavakin. Parisprintin mestarisuoritus.” / katsojakommentti
2. ”Todellinen Aleksis Kivi -show! Hauska, sivistävä ja taidokas.” / katsojakommentti
3. ”Esitys oli kerrassaan hurmaava! Samaan aikaan hauska, koskettava ja opettavainenkin! Todella
hyvät näyttelijät ja esityksen rytmitys, viihdyimme mielettömän hyvin. Se ei kuitenkaan ollut pelkkää
viihdettä, vaan olemme seuraavana päivänäkin palanneet joihinkin esityksen oivalluksiin ja sen
herättämiin ajatuksiin.” / katsojakommentti
4. ”Tämä on aivan huippu esitys! Parasta, hauskinta, oivaltavinta ja haikeinta, mitä olen teatterissa
pitkään aikaan nähnyt. Suosittelen kaikille! Timon ja Tuukan saumaton yhteistyö ja hetkessä aidosti
reagoiminen luovat todella intensiivisen ja monitasoisen elämyksen. Kiitos upeasta kokemuksesta!”.
/ katsoja Maria Pikkarainen. Saa käyttää nimellä tai ilman.
5. ”Hersyvä esitys! Rakastin musiikkia, esiintyjiä, tekstiä, kaikkea! Kiitos koko työryhmälle! Onneksi
tämä esitys on tehty ja sen sai kokea.” / katsojakommentti
6. ”Esitystaiteen virtuositeettia parhaimmillaan! Viihdyttävä, koskettava, kiinnostusta kohteeseen
herättävä, opettavainen, taiturillinen, lämminhenkinen, taidokas. Kertakaikkisen ihana esitys. Live
musiikki aivan loistava ekstrabonus. Esitys, jonka voisi tulla katsomaan useammankin kerran.” /
katsojakommentti
7. ”Mahtavaa näyttelijätyötä. Esitys oli koskettava kaikilla tunteen rekistereillä mitattuna. Se oli
vapauttavaa lääkettä näinä synkkinä aikoina, taiteen ihmeellistä taikapulveria järjetöntä
maailmanmenoa vastaan.” / Katsojakommentti
8. ”Fantastinen toteutus koko kirjossaan.” / Katsojakommentti
9. ”Ihastuin syvästi ja monet asiat jäivät päähän pyörimään ja nousevat mieleen vieläkin. Energiaa
lisäävä rempseä, railakas ja samalla sivistävä ja syvälle menevä taideteos! Tähän elon vaiheeseen
lääkettä meille ihmispoloille!" / Sampo Laurikainen, kulttuurisuunnittelija, Helsingin kaupunki ( saa
käyttää nimellä ja ilman)

Lukiolaisten katsojakommentteja:
1 – Esitys oli positiivinen yllätys ja se oli esitetty tavalla, joka sai pysymään hereillä koko esityksen
ajan.
2. – Todella viihdyttävä ja sivistävä. Se näytti kaikki puolet Aleksis Kiven elämästä hyvällä huumorilla
ja taidolla. Esityksen aikana ei edes huomannut ajan kulua ja pystyi vain nauttia uusista nauruista.
3. – Mielestäni esitys oli monipuolinen, faktatietoutta lisäävä, nopeatempoinen sekä
musiikillisestikin korkealaatuinen. Esityksestä jäi hyvä mieli!
4. – Olin positiivisesti yllättynyt ja nautin esityksestä paljon! Huumori oli mielestäni todella hyvää!
5. – Tykkäsin esityksestä paljon. Se oli todella hauska ja mielenkiintoinen ja siitä silti oppi samalla
todella paljon uusia ja kiinnostavia asioita. Esitystä jaksoi katsoa hyvin ja kaikki hahmot ja kohtaukset
olivat mielenkiintoisia.

