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robin Hoodin sydän KerToo, 
miTen ryövärisTä KuoriuTui 
KaiKKien TunTema legenda
Turun Kaupunginteatteri tuottaa huhtikuussa ensi-iltaan koko perheen vauhdikkaan seikkailun Robin Hoodin sydän. 
Brittiläisen David Farrin versio esittelee Sherwoodin klassikkohahmon uudessa valossa. Jännityksennälkäisiä ruokkivan 
näytelmän ensi-illat ovat Logomo-teatterilla pe 15.4. ja la 16.4.2016.

robin Hood (Markus Järvenpää) on itsekäs, karski ja ahne metsärosvo, joka joukkoineen hallitsee sherwoodin metsiä ja lähi-
seutuja. Häneen törmää metsässä pakkoaviota pakeneva yorkin herttuan tytär marion (Julia Korander) ja se on rakkautta ensi 
silmäyksellä, vaikka kumpikaan ei sitä myönnä. naisiin ennakkoluuloisesti suhtautuvan robinin on aika muuttaa asennettaan.

”Minä en salli naisia leirissäni. Sillä nainen aiheuttaa myrskyn miehen sydämessä. Nainen tekee miehestä harkitsemattoman 
ja epäluotettavan.” 

Tapaamisesta alkaa seikkailu, jossa robin Hood oppii kuulemaan sydämensä ääntä, ja tulemaan siksi jaloksi sankariksi, jona hänet 
tunnemme. retki, jossa elitistiseen elämäänsä sopeutunut hovityttö marion löytää itsestään puolia, joita hän ei itsekään tiennyt 
olevan. 

luvassa on yllättäviä käänteitä, hurjia taisteluja, romantiikkaa ja hyytäviä hetkiä.  yli 7-vuotiaille soveltuva esitys tempaa mu-
kaansa vauhdikkuudellaan, näyttävällä miekkailulla ja huumorilla.

esitystä luotsaa tiivistahtisista ohjauksistaan tuttu Milko Lehto. pukusuunnittelusta vastaa Pirjo Liiri-Majava ja lavastuksesta 
Markus Tsokkinen. Taisteluita ja joukkokohtauksia sisältävä koreografia on Oula Kitin käsialaa. 

rooleissa nähdään Markus Järvenpää (robin Hood), Julia Korander (marion), Stefan Karlsson (Will), Kimmo Rasila 
(much), Tom Petäjä (pikku-John), Minna Hämäläinen (alice), Jukka Aaltonen (pierre), Kirsi Tarvainen (makepeace), 
Miska Kaukonen (prinssi Juhana), Ulla Reinikainen (Juhanan aseenkantaja), Petri Rajala (yorkin herttua), Mika Kujala 
(piispa, metsän vihreä ukko, munkki), Riitta Salminen (lady 1), Ulla Koivuranta (lady 2), Oula Kitti

Työryhmä: ohjaus Milko Lehto, pukusuunnittelu Pirjo Liiri-Majava, lavastus Markus Tsokkinen, koreografia Oula Kitti, 
valosuunnittelu Jarmo Esko, äänisuunnittelu Iiro Laakso, kampaukset ja maskeeraus Minna Pilvinen 

Esitykset ja hinnat:

27/24/17 €. esitys kuuluu Kulttuuripolku-yhteistyöhön (liput 12 €). 

lipunmyynti alkaa ma 2.11.2015 klo 9.

pe 15.4. klo 19  Ensi-ilta
la 16.4. klo 19  Kutsuvierasesitys
to 21.4. klo 19
pe 22.4. klo 12 ja klo 19
la 23.4. klo 14 ja klo 19
pe 29.4. klo 19
la 30.4. klo 14 ja klo 19

la 7.5. klo 14 ja klo 19
ke 11.5. klo 19
to 12.5. klo 12 
ti 17.5. klo 12 
ke 18.5. klo 12 ja klo 19 
to 19.5. klo 12




