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Kyllästynyt olemaan reipas ja kiltti
Emilia (Enna Piitulainen) on tunnollinen teini, joka hoitaa opiskelunsa erinomaisesti ja nukuttaa
pikkusiskonsa joka ilta. Koulussa Emilia kohtaa Siirin (Henni Rinne), joka on kaikkea sitä, mitä Emilia haluaisi
olla – rohkea ja itsenäinen. Kapinallinen Siiri houkuttelee uuden ystävänsä kokeilemaan rajojaan, ja
seuraukset ovat rajut.
Murrosiän kasvukivuista kertova nuortennäytelmä Sisko tahtoisin jäädä on Suomen kantaesitys. Näytelmän
ensi-ilta on 29.3.2015 Turussa Hirvensalon nuorisotalo Moose'sissa.
Näytelmä pohjaa Marja Pyykön samannimiseen elokuvaan. ”Pysyin uskollisena tarinan keskeisille
tapahtumille, päähenkilöille ja heidän välisille suhteilleen”, kertoo näytelmän ohjaaja Minna-Stiina SaaristoVellinki.
Aloite näytelmästä tuli teatterin jäseniltä. Näyttämöllä nähdään realistinen kuvaus murrosikäisen hapuilusta
ja oman polun löytämisestä.
”Haluan ymmärtää tulkinnassani sekä nuoria että heidän vanhempiaan syyttelemättä, osoittelematta tai
saarnaamatta, ja näin tarjota samaistumispintaa molemmille”, Saaristo-Vellinki toteaa.

”Tää koko perhe on mulle ihan paskaa seuraa!”
Tyttöjen tarina on rankka. Teatterisovitukseen Saaristo-Vellinki pehmensi rajuimmat kohtaukset.
”Vanhempani suhtautuvat hyvin ymmärtäväisesti siihen, että huudan ja kiroan näyttämöllä. He tietävät,
millainen olen oikeasti. Hurjana oleminen näyttämöllä on yllättävän vapauttavaa varsinkin silloin, jos on
huono päivä”, pohtii Emiliaa näyttelevä Enna Piitulainen.
Molemmille päähenkilöille kyseessä on ensimmäinen iso teatterirooli. Pääroolin tekeminen on opettanut
nuorille näyttelijöille paljon uutta sekä näyttelemisestä että heistä itsestään.
”Tässä on iso vastuu omilla harteilla. Se on kuitenkin myös palkitsevaa. Hankalinta on ollut joidenkin Siirin
motiivien ymmärtäminen. Toisaalta temperamenttimme ja tapamme tehdä asioita spontaanisti ovat melko
samankaltaisia”, Henni Rinne miettii.
”Emilian rooli on antanut minulle paljon, sillä olen itse hyvin samanlainen Emilian kanssa. Olen esimerkiksi
oppinut, että uusia kokemuksia ei tarvitse pelätä, kunhan aina muistaa, mikä on juuri itselle tärkeintä”,
Piitulainen paljastaa.
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Esitysinfo
Hirvensalon nuorisoteatteri tekee yhteistyötä Hirvensalon nuorisotalo Moose'sin kanssa.
Sisko Tahtoisin jäädä -näytelmä esitetään nuorisotalolla osoitteessa Taipaleenkatu 14, Turku.
Ensi-ilta:
sunnuntaina 29.3. klo 18.00
Muut esitykset:
ti 31.3. klo 19.00
ke 1.4. klo 19.00
pe 3.4. klo 19.00
to 9.4. klo 19.00
pe 10.4. klo 19.00
su 12.4. klo 14.00 ja 18.00
la 18.4. klo 14.00
su 19.4. klo 14.00 ja 18.00
pe 24.4. klo 19.00
su 26.4. klo 14.00 ja 18.00
to 30.4. klo 19.00
la 2.5. klo 14.00
su 3.5. klo 14.00 ja 18.00
pe 8.5. klo 19.00
su 10.5. klo 14.00 ja 18.00
Liput 14€ / 10€ opisk. eläkel.
Ryhmät (vähintään 15 henkeä) 10€/kpl
Lippuvaraukset voi tehdä osoitteessa www.hirvarit.fi/teatteri/liput/ tai suoraan tuottajalta sähköpostitse
tuottaja@hirvarit.fi tai puhelimitse 046 5256 506.

Tervetuloa katsomaan esitystä!
Huom! Teatterin lapsijaoston Hölmöläiset näytelmän ensi-ilta on 17.5.2015, ja näytelmä tullaan esittämään
Hirvensalon nuorisotalo Moose’sissa. Näytelmästä tullaan tiedottamaan lisää myöhemmin keväällä.
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Marcus Lindén, tuottaja
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