Hannu, Kerttu ja
Huvilan lapsi

Bokvillanin huvilan puutarha
8.-29.7.2021
esitystaltiointi
2.-31.8.2021

Ohjaajan sana
Ensimmäisissä treeneissä keskustelimme siitä, mitä
haluaisimme tältä esitykseltä. Yksi näyttelijöistä vastasi,
että olisi ihana onnistua tuomaan lohtua lapsille ja
aikuisille pandemia-ajan keskelle. Puhuimme myös
paljon hauskanpidosta ja leikkisyydestä, kesästä.
Roosa Vuokkolan teksti kuljettaa kauniisti ja viisaasti
kysymyksiä jakamisesta, omistamisesta, yksinäisyydestä
ja mielikuvituksesta. Mielestämme teemoja, joita moni on
joutunut ja saanut viimeisen puolentoista vuoden aikana
käsitellä.
Lavallistaessamme ryhdyimme tutkimaan, missä kulkee
leikin, kuvittelun ja todellisuuden välinen raja, Onko se sama joka hahmolle? Voiko se olla
häilyvä?
Mikä on tämän tarinan ja ajan noita, ja mikä tenhoava piparkakkutalo? Miten
konkretisoidaan puutarhan pihalle yksinäisyys ja pelko yksin jäämisestä? Kuinka pienistä
asioista voi pelmahtaa riemua ilmoille? Miten jakaa se?
Hienon esityksen tekemisen lisäksi tuntuu todella emotionaaliselta ja erityiseltä, että yleisö
saapuu paikan päälle ja katsomotuoleja on enemmän kuin ammoisten rajoitusten mukaiset
kuusi. Saada nähdä katsojien kasvot ja jakaa tilanne. Jos korona-ajasta haluaa etsiä kauniita
puolia, se on kenties opettanut katsomaan tarkemmin sekä arvostamaan pieniä asioita ja
jakamista. Viime kuukausina olen palannut takaisin lapsuuden harrastuksien pariin. Tätä
esitystä tehdessä taas olen muistanut lapsuudestani unohdettuja hetkiä ja saanut jakaa
runsaasti pelleilyä, eksymistä, löytämistä, naurua, keskusteluita ja tuulihattuja.
Kiitos koko työryhmä kauniista työstänne. Kiitos katsojat, että saamme jakaa tämän teidän
kanssanne. Kiitos Leipäteatterin tyypit avusta ja kannustuksesta tässäkin matkassa.
Justiina Saari
ohjaaja
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Esitystaltiointi
Hannu, Kerttu ja Huvilan lapsi -esityksen esitystaltiointi on ostettavissa 2.-31.8. välisenä
aikana Leipäteatterin nettisivuilta. Esitystaltiointi mahdollistaa huvilaseikkailusta
nauttimisen myös silloin, kun paikan päälle teatteriin ei voi tai halua tulla - tai silloin, kun
tahtoo palata huvilan makeaan maailmaan vielä kerran.
Tilausohjeet löytyvät nettisivuilta 2.8. alkaen. Taltioinnin katseluaika päättyy 31.8. Hinta 10
euroa.

Tikkupullaresepti
Valmistusohje
3 dl vehnäjauhoja
1/2 tl suolaa
2 rkl sokeria
2 tl leivinjauhetta tai 1 tl kuivahiivaa
1/2 tl kardemumma
1 1/2 dl maitoa
sormenpaksuisia pitkiä puutikkuja paistamiseen
1.

Sekoita kuivat aineet keskenään kulhossa.

2. Lisää joukkoon maito. Voit maustaa taikinan kardemummalla.
3. Leivo taikinasta noin 20 sentin mittaisia, sormenpaksuisia pötköjä.
4. Kierrä pötkö paksun puutikun ympäri siten, että päät jäävät kierteen sisään – silloin
pulla pysyy tikussa paistamisen ajan. Tee kierrokset niin harvaan, että pullalla on
tilaa kohota paistuessaan.
5. Paista pulla riittävän etäällä liekeistä, ettei taikina pala.
6. Pulla kypsyy 15–20 minuutissa. Pulla on kypsä, kun se irtoaa tikusta helposti.
Resepti: Martat

Esityskalenteri

to 8.7. klo 19

ti 13.7. klo 19

ma 19.7. klo 19

ma 26.7. klo 19

pe 9.7. klo 17

ke 14.7. klo 17

ke 21.7. klo 17

ke 28.7. klo 17

pe 9.7. klo 19

ke 14.7. klo 19

ke 21.7. klo 19

ke 28.7. klo 19

to 22.7. klo 17

to 29.7. klo 19

to 22.7. klo 19

Leipäteatterin tuleva ohjelmisto
TERVAPÄÄ

IMPROT

KOLME COWBOYTA

Katajanokkaan sijoittuva
trillerikuunnelma Tervapää
houkuttelee kuulijan
sataman hyisille kaduille ja
pimeisiin puistoihin.

Leipäteatterin kiitelty
improryhmä
muusikkoineen on
tilattavissa keikoille ympäri
pk-seutua.

Kolme Cowboyta
-musiikkitrio soittaa
coverbiisejä ja keikkailee
tilausten mukaan.

Kuunneltavissa maksutta
lokakuusta joulukuuhun.

Tiedustelut
toimisto@leipateatteri.fi

Tiedustelut
toimisto@leipateatteri.fi
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|

|

Perhe Saari

Tuulihatturesepti
Valmistusohje
3 dl vettä

| 100 g voita tai margariinia

|

2 1/2 dl vehnäjauhoja

| 4 munaa

1. Kuumenna vesi ja rasva kiehuvaksi.
2. Lisää jauhot joukkoon kerralla ja sekoita voimakkaasti, kunnes seos on tasaista ja
irtoaa kattilan reunoilta.
3. Jäähdytä seos ja lisää munat yksitellen voimakkaasti vatkaten.
4. Pursota taikinasta pellille leivinpaperin päälle tuulihattuja, pieniä, isoja tai
vaikkapa yksi iso renkaan muotoon.
5. Paista tuulihatut 200°C:ssa noin 20 minuuttia. Uunin luukkua ei saa avata
paistamisen alkuvaiheessa.
Täytä esimerkiksi kermavaahdolla ja marjoilla tai kermalla notkistetulla
sinihomejuustolla.
Resepti: Martat

Leipäteatterista
Leipäteatteri on vuonna 2019 perustettu ammattiteatteri. Teatterin tarkoituksena on
tarjota elämyksellisiä kohtaamisia ja lisätä sitä kautta empatiaa maailmassa niin
esitysten kuin yleisötyön kautta. Teatterin omaan ohjelmistoon kuuluu vuosittain
4-5 teosta. Leipäteatterilla ei ole kiinteää esitystilaa, vaan se jalkautuu vaihtuviin
esitystiloihin ympäri pääkaupunkiseutua.
Leipäteatterin perusarvoihin kuuluvat ekologisuus ja tasa-arvo. Uskomme teatterin
yhteisöllisyyteen, minkä vuoksi panostamme teostemme lisäksi myös
laadukkaaseen yleisötyöhön.
Leipäteatterin ensemble koostuu viidestä alle 30-vuotiaasta teatteritaiteilijasta,
jotka ovat hankkineet monipuolisen osaamisensa eri puolilta Suomea niin
opinnoissa kuin työkentällä. Lisäksi Leipäteatteri työllistää vuosittain useita
vierailevia esittävien taiteiden ammattilaisia.

