Vinttiteatterin kesän näytelmässä palataan
1930-luvulle

Anu Heikkilä ja Laura Hurme viettävät tulevan kesän tiukasti Paattisilla. Kesäkuun alussa Vinttiteatteri järjestää
retrokirppiksen ja teatterileirin, juhannuksen jälkeisellä viikolla alkavat kesäteatterinäytökset.

7.5.2015 Viime kesänä Paattisilla esitetty Yhteinen oma -kesäteatterinäytelmä oli menestys.
Heikkilän navetan vintillä jokainen näytös oli täysi ja ihmiset jälkikäteen vaikuttuneita.
Anu Heikkilän ja Laura Hurmeen, teatteriprojekti jatkuu tulevana kesänä. Vinttiteatteriksi
nimetyn paikallisteatterin tämän kesän näytelmä on nimeltään Kehystettyjä unelmia. Näytelmä
sijoittuu sellaiseen maailmanaikaan, jossa sodan uhka ja ympäröivä maailma estivät ja rajoittivat
tavallisen ihmisen omia valintoja.
—Kun lähdimme miettimään ensi kesän näytelmää, oli mielessä pitkäänkin aivan toisenlainen
näytelmä. Halusimme kuitenkin käyttää tätä hienoa miljöötä, joka sopii menneiden aikojen
kuvaamiseen. Tunnelmaltaan ja teemoiltaan näytelmä on vakavaluontoinen, mutta komediaakaan ei
ole unohdettu. Huumorin keinoinhan ihminen käsittelee elämässään eteen tulevia vaikeuksia, naiset
kuvailevat.
Näytelmän kirjoittaminen ja muu suunnittelutyö on taas sujunut kuin itsestään. Heikkilä ja Hurme
tuntevat toisensa läpikotaisin, eikä jokaista uutta ideaa tarvitse selvittää toiselle juurtajaksain.
—On se ihanaa, kun puolesta sanasta toinen jo ymmärtää mitä itse tarkoitan. Kun työryhmä on

pieni, ei jokaista uutta ajatusta tarvitse perustella monelle ihmiselle.
Heikkilän navetan vintille on valmistumassa kesäksi 70 hengen katsomo, ja näytöksiä on kesäkuun
lopusta alkaen 14 kappaletta. Jos kaikki näytökset ovat loppuunmyytyjä, näkee Kehystetyt unelmat
lähemmäs tuhat ihmistä.
—Paineet ovat viime kesän menestyksen jälkeen kovat, Heikkilä ja Hurme myöntävät.
Teatterileirille toivotaan kokeneita ja kokemattomia kouluikäisiä
Anu Heikkilä ja Laura Hurme ovat kiireisiä jo ennen Vinttiteatterin kesänäytöksiä. Kesäkuun alussa
vintillä pidetään retro- ja vintagekirpputori, jossa kaupan on vaatteita, asusteita ja esineitä menneiltä
vuosikymmeniltä.
—Olen itse kotoisin maatilalta Pöytyältä ja kerännyt sinne rekeittäin vanhoja vaatteita. Nyt niiden
määrää täytyy jo vähentää, Laura Hurme kertoo.
Kesäkuun toisella viikolla naiset järjestävät Vinttiteatterilla teatterista kiinnostuneille lapsille ja
nuorille päiväleirin. Kolmepäiväisellä leirillä harjoitellaan näytelmäntekoa alusta loppuun asti,
kirjoittamisesta hahmonrakennukseen ja näyttelemiseen, valo- ja äänitekniikasta lavastukseen.
—Oikeastaan leirin tarkka ohjelma määräytyy vasta kun tiedetään, minkälaista ja -ikäistä porukkaa
saadaan mukaan. Osallistujalla ei tarvitse olla minkäänlaista aiempaa kokemusta teatterista, mutta
toki se on sallittua! Tärkeintä on tarjota kaikille onnistumisen tunteita ja hauskanpitoa.
Hyödynnämme myös järjestämispaikkaa; näytelmäkohtauksia ja -harjoituksia voidaan vetää vaikka
metsässä.
Sekä Heikkilä että Hurme ovat vetäneet vastaavia leirejä aiemmin, mutteivät aiemmin yhdessä.
Alan opintoja ja kokemusta on naisille kertynyt vähintään riittävästi, luokanopettajaksi opiskeleva
Hurme ja psykologian opiskelija Heikkilä lupaavat myös pedagogista otetta leirille.
Lisätietoa 11.—13.6. järjestettävästä teatterileiristä saa sähköpostilla osoitteesta
vinttiteatteri@gmail.com tai Facebookista.

