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Uutiskirjeen sisältö: 

- Kesäruno 

- Kesäteattereiden juhlaa 

- Syksyn pääsykokeet lähestyvät 

- Helsingin Kellariteatteri ry hakee siviilipalvelusmiestä! 

 

Kesäruno 

 

 

Rakkaudella, 

Henna 
puheenjohtajanne 

 

Kesäteattereiden juhlaa 

 Ilves-teatterin ja Helsingin Kellariteatterin yhteisproduktio: 

KUMPULAN METSÄTEATTERI ESITTÄÄ: JUMALTEN PYYKKIVUORO 

Ohjaus: Siiri Ervasti 

Ensi-ilta: 29.7.2016 

Lisätietoja produktiosta tulossa pian! 

Tykkää Kumpulan metsäteatterista FACEBOOKISSA ja seuraa Jumalten pyykkivuoron omaa 
BLOGIA! 

  

https://www.facebook.com/kumpulanmetsateatteri/
https://kumpula2016.wordpress.com/2016/06/03/jumaltenohjaaja/


 Oulun ylioppilasteatteri: 

KAISLIKOSSA SUHISEE 

Ohjaus: Paula Sillman 

Ensi-ilta: 8.7.2016 

Lisätietoja Oytin kotisivuilta. 

 

 Turun ylioppilasteatteri: 

LEIJONAHÄKKI 

Ohjaus: Laura Happonen 

Ensi-ilta: 13.8.2016 

Lisätietoja Tytin kotisivuilta. 

 

 Vaasan ylioppilasteatteri Ramppi: 

KÄYTÄNNÖN AIKAMATKUSTUSTA TAITEILIJOILLE 

Ohjaus: Aino Hyyryläinen 

Ensi-ilta: 1.7.2016 

Lisätietoja Rampin kotisivuilta. 

 

 Porin ylioppilasteatteri: 

HAISTA #### RAKKAANI 

Improvisaatioryhmä Kosminen karuselli elävöittää Satakunnan kesäteatterikenttää tuomalla 
heinäkuussa ensi-iltaan pitkää koko(kesä)illan improvisoitua kesäteatteria. 

Ensi-ilta: 22.7.2016 

Lisätietoja Kosmisen karusellin kotisivuilta. 

 

 Ylioppilasteatteri: 

LAPUALAISOOPPERA 2016 

Ohjaus: Sirpa Riuttala 

Ensi-ilta: 9.7.2016 

Lisätietoja Ylioppilasteatterin kotisivuilta. 

 

  

http://oulunylioppilasteatteri.fi/index.php?id=kaislikossa-suhisee
http://www.turunylioppilasteatteri.fi/
http://www.vaasanylioppilasteatteri.fi/?portfolio=kesateatterissa-2016-kaytannon-aikamatkustusta-taiteilijoille
https://kosminenkaruselli.fi/
http://ylioppilasteatteri.fi/pub/ohjelmisto/lapualaisooppera.html


HYBRIS -minä tunnustan olen ihminen- 

Ohjaus: Veera Kopsala 

Ensi-ilta: 15.7.2016 

Lisätietoja Ylioppilasteatterin kotisivuilta. 

 

 

Syksyn pääsykokeet lähestyvät 

Ylioppilasteatterit ympäri Suomen hakevat taas syksyllä uusia jäseniä. Alla jo ilmoitettuja 
päivämääriä. Tiedonjanoinen, seuraile teattereiden kotisivuja ja Facebook-sivuja! 

- Helsingin Kellariteatterin pääsykokeet 31.8. - 4.9.2016 
Lisätietoa elokuun alussa! 
 

- Joensuun ylioppilasteatterin valintatilaisuus lauantaina 10.9.2016. 
Lisätietoa päivitetään näille sivuille viimeistään elokuun aikana. 
 

- Ylioppilasteatteriin haetaan uusia jäseniä joka syksy järjestettävillä pääsykokeilla. 
Seuraavat kokeet järjestetään 8.–11.9.2016. 
 

- Ilves-Teatterin pääsykokeet 15.-18.9.2016 
Hakuohjeet tulossa elokuun aikana! 
 

- Tampereen Ylioppilasteatterin pääsykokeisiin ilmoittautuminen alkaa 1.8. ja päättyy 28.8. 
Lisätietoa hakemisesta sekä pääsykokeista ilmestyy verkkosivujen Pääsykokeet-osioon 
viimeistään 1.8. 

 

 
Helsingin Kellariteatteri hakee siviilipalvelusmiestä! 

Haluatko teatterisihteeriksi Helsingin kotoisimpaan, aidoimpaan ja elävimpään teatteriin? 

Etsimme siviilipalvelusmiestä teatterisihteeriksi 60-vuotiaaseen harrastajateatteriimme "Klitsuun." 
Teatterisihteerinä hoidat teatterin juoksevia asioita eli pidät taloa pystyssä. Työaikasi on 
maanantaista perjantaihin klo 11-17, ja työskentelet Klitsulla osoitteessa Liisankatu 27. Tehtäväsi 
vaihtelevat tiskaamisesta arkipäiväisiin toimistotöihin, esimerkkinä pöytäkirjojen arkistointi.  

Toivomme myös, että pystyt palvelemaan sekä katsojiamme että jäsenistöämme tilannetajuisesti ja 
lämmöllä. Maalaisjärjestä, järjestelmällisyydestä ja taidosta tarttua toimeen on työssä hyötyä.  

Teatterisihteerinä pääset osaksi tiivistä yhteisöämme, ja parhaimmillaan sinusta tulee Klitsun 
sydän.  

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Klitsun hallituksen puheenjohtajaan: 
sandra.lamppu@kellariteatteri.fi / 
p. 044 203 7088, klo 17 jälkeen 

tai varapuheenjohtajaan: 
eric.barco@kellariteatteri.fi 

Toivomme sinun pystyvän aloittamaan heinä- tai elokuussa, joten lähetä perusteellinen 
hakemuksesi hetimiten: hallitus2016@kellariteatteri.fi 
 

http://ylioppilasteatteri.fi/pub/ohjelmisto/hybris.html
mailto:hallitus2016@kellariteatteri.fi

