
Turun KaupunginTeaTTeri Ja aurinKOBaLeTTi TiedOTTavaT
Julkaisuvapaa ti 17.11. klo 12

Turun KaupunginTeaTTerin Ja aurinKOBaLeTin 
yhTeisTuOTanTO saiTurin JOuLu On herKuLLisTa Ja 
väriKäsTä siLmäKarKKia KOKO perheeLLe
Turun Kaupunginteatteri ja Aurinkobaletti toteuttavat tulevana jouluna yhteistuotantona koko perheen joulusadun Charles 
Dickensin klassikkokirjasta Saiturin joulu. Ala-asteikäisistä aikuisille sopivan klassikkoteoksen ensi-ilta on Manillassa 
19.11.2015. 

Turun Kaupunginteatterin ja aurinkobaletin versiossa saituri on pihi ja yrmy karkkikauppias, joka pitää joulusta yhdestä ainoasta 
syystä – se on hyvä karkinmyyntisesonki. iloisen yhdessäolon päälle saituri ei sen sijaan ymmärrä. eräänä jouluaattona saiturin 
luo ilmestyy edesmennyt rakastettu sekä menneiden, nykyisten ja tulevien joulujen haamut. he luovat näkyjä, jotka saavat 
itsekkään karkkikauppiaan epätoivon partaalle. miten käy? voittaako joulun taika saiturin itsekkyyden?

”saiturin joulutarina on syystä klassikko. sen ytimeen kiteytyy jotain ikuisesti olennaista vuoden suurimmasta juhlasta. pihiys 
on periaatteessa hyve ja tarinan henkilössä koominen ominaisuus. Toisessa valossa se näyttäytyy kuitenkin ahneutena. Tämä 
meidän karkkikauppiaamme täytyy ymmärtää, ennen kuin voi iloita yhdessä muiden kanssa”, kommentoi yhteistyönä toteutet-
tavan teoksen käsikirjoitusta muokannut Satu Rasila.

saiturin joulu on perinteinen joulusatu, joka nyt tanssitetaan katsojilleen erityisen värikylläisenä ja loistokkaana. Lavalla nähdään 
tanssijoita ja näyttelijöitä ikähaitarin laidasta laitaan. Teos viihdyttää ja jännittää sopivasti kaikenikäisiä katsojia. 

”Joulu on tärkeimpiä yhdessäolon juhlia ja sitä on sääli viettää yksin. Tällä kertaa olemmekin päättäneet pistää pöydän koreaksi 
kahden talon voimin – aurinkobaletin ja Turun Kaupunginteatterin väki on yhdistänyt tietonsa, taitonsa ja osaamisensa jakaak-
seen joulun ilon kaikille. mitä sanoilla ei saa sanottua, se tanssitaan”, pohjustaa esityksen koreografiasta ja ohjauksesta vastaava 
Urmas Poolamets.

visuaalisista herkkupaloista koostuvassa saiturin joulussa väriloistoa lavalle tuovat muun muassa riemunkirjavat pölyhuiskaha-
meet ja pastellisävyisinä unikuvina näyttäytyvät haamut menneiltä ja tulevilta jouluilta. Karkkikaupan maailmaan saattelevat 
erilaiset sokerihuurretut makeishahmot Kit-Katista Oreoon ja piparkakkutytöistä hariboon.  

saiturin joulua esitetään aurinkobaletin tiloissa manillassa vuoden loppuun asti. suuren kysynnän johdosta esityskalenteriin on 
päivitetty lisänäytös 10.12. klo 18.30.

Työryhmä: Käsikirjoitus dickensin alkuperäistekstiä mukaillen satu rasila ja urmas poolamets | Koreografia ja ohjaus urmas 
poolamets | Lavastus Jani uljas | pukusuunnittelu marjo haapasalo | valosuunnittelu marko Kallela | naamioinnin suunnittelu 
heli Lindholm | äänisuunnittelu eero auvinen | rooleissa: aurinkobaletti: eeva Bang, mikko Kaikkonen, päivi Kujansuu, 
mikko makkonen, elina raiskinmäki / Turun Kaupunginteatteri: eila halonen, ulla Koivuranta, petri rajala (saituri) | 
lapsirooleissa viivi Kallela, alessa mäki ja rasmus af ursin

Esitykset ja hinnat: Liput 24/22/14 €, Kulttuuripolkulaisten hinta 12 €. Katsomossa 150 paikkaa. näytelmän ikäsuositus 6 
vuotta. 
 
to 19.11.   klo 18.30 (ensi-ilta) 
ke 25.11.  klo 10
to 26.11.  klo 10
pe 27.11.  klo 18.30
la 28.11.  klo 13 ja klo 16
pe 4.12.  klo 18.30 
ke 9.12.  klo 10
to 10.12.  klo 10 ja 18.30 
pe 11.12.  klo 18.30

la 12.12.  klo 13 ja klo 16
ke 16.12.  klo 10
to 17.12.  klo 10
pe 18.12.  klo 18.30
la 19.12.  klo 13 ja klo 16
ma 28.12.  klo 18.30
ti 29.12.   klo 13
ke 30.12.  klo 13
to 31.12.   klo 18.30
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