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Juoksuhaudantie on Red Nose Companyn kulttimaineeseen noussut läpimurtoesitys vuodelta
2014. Juoksuhaudantie on tarina hauraista unelmista ja miehestä, joka kirjaimellisesti juoksee
pelastaakseen avioliittonsa – mutta ennen kaikkea, se on tarina RAKKAUDESTA. Näyttelijät Timo
Ruuskanen ja Tuukka Vasama tunnetaan saumattomasta yhteispelistään, jota kriitikot ylistävät
ja yleisöt rakastavat.

Juoksuhaudantiessä kohtaamme miehen, jolle vaimon avioeropäätös tulee täytenä yllätyksenä.
Hän päättää saada uuden mahdollisuuden millä keinoin tahansa. Absurdit tilanteet seuraavat
toisiaan, kun klovnit Mike & Zin sukeltavat kotielämän ihaniin ja kamaliin hetkiin, paljastaen
samalla omia henkilökohtaisia kokemuksiaan avioliiton saloista. Mitä sinä tekisit pelastaaksesi
avioliittosi?

Juoksuhaudantie perustuu Suomen yhden menestyneimmän kirjailijan Kari Hotakaisen
romaaniin. Juoksuhaudantie voitti Finlandia-palkinnon vuonna 2002 ja Pohjoismaisen
neuvoston kirjallisuuspalkinnon vuonna 2004. Romaani paljastaa suomalaisen elämäntyylin ja
mentaliteetin syvimmän olemuksen lempeän ironian siivittämänä.

Tämä esitys on klassikko!

“Viihdyttävä ja inspiroiva teatterielämys!” –Hufvudstadsbladet

”Yleisö nauraa alusta loppuun. Näyttelijäpari improvisoi, ja ottaa myös kontaktia yleisöön.
Ehdottoman hauska ja rakastettava esitys.” –Satakunnan kansa

”En ole ikinä nauranut teatterissa näin paljon.” –katsojakommentti

TYÖRYHMÄ
Ohjaus Otso Kautto
Dramaturgia Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen
Alkuperäsiteksti Kari Hotakainen
Esiintyjät Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen
Valo- ja äänisuunnittelu Jere Kolehmainen
Pukusuunnittelu Tuomas Lampinen
Tuotanto Red Nose Company / Salla Kurronen, Niina Bergius, Inka Virtanen, Maija Kühn
Yhteistuottaja Teatteri Quo Vadis
RED NOSE COMPANY



Red Nose Company on yksi Suomen menestyneimmistä kiertueteattereista. Red Nose Company
on tehnyt yhteistyötä kaikkien Suomen isoimpien teattereiden kanssa, mukaan lukien
Kansallisteatterin. Teatteri on kiertänyt vuodesta 2008 alkaen ja sen esityksiä on nähnyt yli 70
000 katsojaa.

Red Nose Companyn teokset ovat klassista draamaa sekä uusia tekstejä. Teatterin taidokkaat
näyttelijät yhdistävät fyysistä komediaa livemusiikkiin ja nokkelaan stand up -komiikkaan,
joiden keskellä punainen nenä loistaa kaikessa kauneudessaan.

Red Nose Company esiintyy neljällä eri kielellä: englanniksi, ruotsiksi, espanjaksi ja suomeksi, ja
sekoittaa kieliä toisiinsa kohdatessaan monikielisen yleisön.

YLEISÖTYÖ
Teemme tiivistä yhteistyötä myös koulujen kanssa. Red Nose Companyn esityksiä on ollut
katsomassa kymmeniä tuhansia koululaiskatsojia. Juoksuhaudantie soveltuu sekä yläasteen että
lukion opetussuunnitelmaan.

Monipuoliset yleisötyömateriaalit perehdyttävät teokseen ennen teatterivierailua, ja auttavat
esityksen teemojen käsittelyssä teatterivierailun jälkeen:

http://www.rednose.fi/koulut
Kysy myös työpajoja!
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