
 

Sytyn uutiskirje 05/2016 

Seuraava uutiskirje ilmestyy 04.07.2016. 

Ilmoitusasiat pyydetään toimittamaan 27.06.2016  

mennessä osoitteeseen tiedotus(a)syty.fi 

 

Uutiskirjeen sisältö: 

- Ei paskempi –festivaali sai tuottajan! 

- Kokousturinoita 

- Muuta ajankohtaista 

 

Ei paskempi –festivaali sai tuottajan! 

Porin ylioppilasteatteri ilmoitti valinneensa maanantaina 23.5. Ei paskempi –festivaalille tuottajan. Valittu 

tuottaja, Liisa Remes, on ollut Porin ylioppilasteatterin jäsen sen alkutaipaleelta lähtien ja onkin istunut PYTin 

hallituksessa vuodesta 2012 vaihtelevin roolein – nyt Liisa on PYTin istuvan hallituksen varapuheenjohtaja. 

Liisa on jo hiljalleen aloittanut työhön orientoitumisen, vaikka sopimus Sytyn kanssa on vasta työn alla. 

Syty tulee liittona hakemaan apurahaa tuottajan palkkaan, mistä onkin tarkoitus muodostaa jatkuva 

toimintatapa tulevia festareita ajatellen. 

Sytyn hallitus onnittelee Liisaa ja odottaa jo reissua Poriin – Ei paskempi juttu ollenkaan! 

 

Kokousturinoita 

 Syty on saanut kunnian ehdottaa ehdokkaita Uudenmaan alueen Taiteen edistämiskeskuksen 

taidetoimikuntaan. Sytyn hallitus valtuutti puheenjohtaja Henna Kauppinen ja varapuheenjohtaja 

Jonni Haasasen tiedustelemaan halukkaita ehdokkaita ja ainakin Ylioppilasteatterin taiteellinen 

johtaja Sirpa Riuttala lähtee ehdokkaaksi. Mikäli SINULLA on joku taiteellisesti ansioitunut, 

Uudellamaalla asustava MIES mielessä, laita HETI viestiä Hennalle (pj@syty.fi) tai Jonnille 

(jonnihaa@gmail.com). 

 Teatterilaivan liput ovat myynnissä! Nappaa omasi ja tule mukaan laineille täältä. 

 Seuraava hallituksen kokous ja samalla vuosikokous pidetään 20.8. Jyväskylässä. Kokouksen 

aikataulusta ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin kesällä. 

 

Ajankohtaista 

 Oulun Ylioppilasteatteri esittää: Kaislikossa suhisee 

 

”Olen erityisen iloinen päästessäni ohjaamaan Oulun Ylioppilasteatterin Kaislikossa 

suhisee -kesänäytelmän, sillä se on monitasoinen tarina ystävyydestä, 

itseriittoisuudesta ja toisten huomioimisesta. Teen teatteria aina ensisijaisesti itselleni ja 

uskon, että tapani katsoa maailmaa ja ajatella teatteria puhuttelee kaikenikäisiä katsojia.” 

– Paula Sillman, ohjaaja 

 

Ensi-ilta pe 8.7. klo 18 Byströmin pihalla. Ikäsuositus: 3–100+-v. 

Muut esitykset 9.7.-7.8.2016. 

 Kesäkuussa juhlimme 60-vuotiasta Helsingin Kellariteatteria! 

mailto:pj@syty.fi
mailto:jonnihaa@gmail.com
http://www.teatterilaiva.com/


 

Lauantaina 11.6.2016 ensi-iltaan saadaan juhlanäytelmä Eurooppa, jonka Kellariteatterille 

ohjaa VIHTORI RÄMÄ. Viimeksi Rämä on ohjannut Klitsulle vuonna 2000. 

 

"Oiskohan se Päivän sankari -esitys ollut elämäni toinen vai kolmas ohjaus. Siistiä palata 

rikospaikalle" - Rämä. 

 

Lisätiedot ja lippuvaraukset täältä. 

 

Olet myös lämpimästi tervetullut Klitsun 60-vuotisjuhliin 11.6. klo 19 alkaen Konepaja 

Brunoon. Lisää bileiden ohjelmasta, tarjoiluista ja käytänteistä Facebookissa. Ilmoittautua 

voi 31.5.2016 asti. Toimi siis NYT! 

 

 

http://kellariteatteri.fi/#!ohjelmisto/98
https://www.facebook.com/events/1110877525629290/

