Teatteri Tuomikko (Teater Tuomikko)
En ambulerande dockteater vars framföranden samt work shopar når dej
behändigt!
Teater Tuomikko är Terhi Tuomikkos soloteater. Terhi är dramainstruktör och
dockteaterkonstnär och jobbar som skådespelare, regissör samt utbildare. Föreställningarna
som är riktade till barn är vackra berättelser som förstärker barnets tro på sig själv samt
framtiden.
Teater Tuomikkos repertoar är främst finskspråkig men den nyaste genomkomponerade
pjäsen, Suru puserossa framförs utan ord och lämpar sig därmed barn av alla språk. Suru
puserossa är uppbyggd så att den är lätt rörlig och den passar ypperligt som ett
festivalnummer! Ta kontakt teatterituomikko@gmail.com eller +358405516130

Teater Tuomikkos repertoar:
SURU PUSEROSSA – Sorg i blus
Då trollet mister sin kanin vän är sorgen så stor att även blusen blir svart. Processen att
komma ur sorgen för med sig humörsvängningar, tappad matlust och ett dåligt samvete då
det skrattas. När årstiderna byts börjar sorgen småningom lätta och de svarta bitarna från
blusen lossna tills endast ett sista vemodigt minne förblir för alltid.
Teater Tuomikkos ordlösa dockteaterpjäs är en vacker, genomkomponerad berättelse som ger
hopp om att klara sig ur sorgen. Suru puserossa -pjäsen gör sorgens mångfald begripligt för
ett barn samt behandlar ett svårt tema på ett tryggt och ömt sätt, som en omfamning.
Den en halv timme långa dockteaterföreställningen lämpar sig för ca 3-10-åringar.
Manus, byggande av dockor, scenografi samt framförande: Terhi Tuomikko
Musik: Marko Häkkinen
Regi: Seppo- Ilmari Siitonen
Behov av utrymme: 3m x 3m, eluttag max 20m ifrån.

UKKOSEN POIKA/ Åskans son
En dockteaterföreställning där man flyger med ett paraply, gnäller och söker sätt att lugna
ner sig.

TAIKAOVET/ De magiska dörrarna

En rörande dockteaterföreställning om en liten larvbaby som skulle vilja vara större, snabbare
och modigare.

SIIVETÖN YSTÄVÄ/ En vän utan vingar
En dockteaterföreställning om förståelse av mångfald. Kan en fe bli vän med ett troll utan
vingar?

MUMMO KERTOI TARINOITA/ Mormor berättade historier
En vacker förställning om förväntan inför en födelsedagsfest samt om barndomsminnen.

Teater Tuomikko ordnar även dockteater work shoppar för barn och vuxna,
skillt och tillsammans.
Ta kontakt: teatterituomikko@gmail.com eller +358405516130

