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Rovaniemen Teatterin kevääseen valmistuu uusi
lastennäytelmä, kun Seitsemän koiraveljestä saa
ensiesityksensä 10. huhtikuuta klo 12 suurella
Tieva-näyttämöllä.
Esitys pohjautuu Mauri Kunnaksen koiramaiseen mukaelmaan
Aleksis Kiven klassikosta. Teoksen ohjaaja Johanna Sorjonen on
kirjoittanut Kunnaksen kirjan pohjalta Rovaniemen Teatterille täysin
uuden näytelmätekstin. Näyttämöllä tullaan näkemään menoa ja
melskettä, tanssia sekä tarttuvia lauluja.
– Seitsemän koiraveljestä on riemullinen tarina veljesten takkuisesta
tiestä kohti lukemisen jaloa taitoa. Se on myös kasvutarina, jossa
melskaavasta koirajoukosta kypsyy omasta ja elämästään ja omista
teoistaan vastuunottavia yksilöitä. Vanhat tutut laulut saavat aivan
uuden sykkeen kapellimestari Minna Siitosen sovittamana, kuvailee
ohjaaja Johanna Sorjonen.
Tarinassa koiraveljekset elävät laiskanpulskeaa elämää Jukolan
talossa, kunnes havahtuvat siihen, että lukutaito olisi opittava, jottei
lain koura heitä nappaa. Poikien mielissä pyörii myös naapurin
Venla, jonka äitimuori ei kelpuuta tytölleen ketään veljeksistä
sulhoksi, ennen kuin koirankoltiaiset ovat paranteet tapaansa. Niin
päätyvät Juhani, Tuomas, Aapo, Simeon, Timo, Lauri ja Eero
koulunpenkille ankaran lukkarin oppiin. Vaikea on poikien kuitenkin
penkkiin asettua, kun aakkoset eivät meinaa paksuihin kalloihin
tarttua ja päälle pitää nujakoida Toukolan poikien kanssa sekä lähteä
nimismiestä karkuun. Mahtuu opin taipaleelle muutama muukin
mutka ennen kuin nähdään, selviävätkö veljet seitsemän koiran
voimalla läpi hiidenkiven, mäntymetsien ja aapisen.
– On hienoa, että teatterin juhlavuonna suurelle näyttämölle saadaan
juuri meille kirjoitettu lastennäytelmä, ja suomalaisille näin tutusta ja
tärkeästä tarinasta. Näytelmän parissa viihtyvät varmasti niin
isommat kuin pienemmät katsojat. Veikeän tekstin lisäksi myös
puvuissa ja lavastuksessa riittää paljon ihasteltavaa,
toiminnanjohtaja Sari Alatalo kertoo.
Tievan lavalle nousevat lähes kaikki Rovaniemen Teatterin
näyttelijät, kun rooleissa vilistävät Vesa-Matti Komonen, Onerva
Kärkkäinen, Kylli Köngäs, Markku Köngäs, Helka Periaho,
Anniina Piiparinen, Marko Syysmaa, Timo Vuento, Paula
Miettinen, Outi Nevanlinna, Jonne Kaaretkoski sekä Minna
Siitonen ja Lapin urheiluopistolta tanssinopiskelijat Henrietta
Heiskanen ja Krista Karttunen. Koreografiasta vastaa Hanna
Korhonen, musiikista Minna Siitonen, lavastuksesta Minna
Kauhanen ja puvustuksesta Elina Vasko.
Seitsemää koiraveljestä esitetään koululaisille ja perheille
Rovaniemen Teatterissa 29. toukokuuta saakka. Näytelmää
suositellaan yli 6-vuotiaille. Lippuja voi ostaa teatterin
lipunmyyntipalvelusta, Rinteenkulman Osviitta-palvelupisteeltä tai
osoitteesta netticket.fi/rovaniemen-teatteri. Hinnat: perusliput 25 € /
eläkeläiset 22 € / lapset, opiskelijat & työttömät 15 €.
Mauri Kunnaksen kirjaan pohjautuvan Seitsemän koiraveljestä näytelmän ensiesitys nähdään 10.4. klo 12 suurella Tievanäyttämöllä Lappia-talolla.

