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KARMA

Ihmisen kokoisia kohtaloita.
Menneisyys tipahtaa keskelle karvalakkia.
Absurdi naurahdus elämälle Jynkkendäälin lähiössä ja tulevaisuudelle - jossain.
Karma on teatteriesitys joka kurkottaa tapahtumahorisontin yli.

Taustaa
Reitti 16 -yhteisöteatteriprojekti on osa KuoHuLab-hankkeen kokeiluja. Projekti linkittyy
'Yhteisöllinen Jynkkä-Levänen' -innoalustojen kokeiluihin, joissa tavoitteena on vahvistaa alueen
asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia, edistää eri toimijoiden välistä
yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä rakentaa hankkeen aikana Jynkän kirjasto- ja kouluympäristöön
yhteisöllinen ja luova kohtaamisen areena, jossa eri toimijat voivat kohdata yhteisten haasteiden
äärellä ja lähteä etsimään ratkaisuja kokeilukulttuurin hengessä.
Reitti 16 alkoi syksyllä 2018 Jynkistely-illoilla ja muilla toiminnoilla : teimme kaikenlaista kivaa
kuten improvisaatioteatteria, kuvataiteilua, kirjoitusimproja tai muuta sellaista. Ja tietysti rupateltiin
kahvin/teen parissa. Ja käytiin monissa paikoissa kertomassa asiasta.
”Karma” - Reitti 16 projektin teatteriesitys on rakentunut muotoonsa vuoden sisällä, kun projektiin
osallistuvat ovat kiinnittyneet juttuun ja samalla päässeet vaikuttamaan osallistumisensa muotoon ja
määrään. Henkilöhahmoja on luotu yhdessä sekä ideoitu näytelmän juonta ja sisältöä.
Lopullisesta käsikirjoituksesta sekä ohjauksesta vastaa teatteri-ilmaisun ohjaaja ja yhteisötaiteilija
Tiina Vertainen. Ryhmän toisena ohjaaja toimii yhteisöpedagogi Janne Kuitu.
Esitys on fiktiivinen kuvaus pienen lähiön asukkaista joiden elämän suunta muuttuu
silmänräpäyksessä. Onko kyseessä sattuma, kohtalo, vai karma..?

Absurdilla otteella rakennettu teos on tekijöidensä näköinen juttu, jossa suurimmalta osin
ensikertalaiset teatterintekijät pääsevät kokeilemaan siipiään näyttämöllä. Esiintyjien ikäjakauma on
n. 25-60 vuotta.
Hankkeen ideana on antaa teatteritoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus päästä mukaan
yhteisölliseen draamaprosessiin sekä sitä kautta saada itsevarmuutta ja itseluottamusta omaan
ilmaisuun.
Reitti 16 – projekti on tavoittanut Jynkkä-Leväsen ja Petosen alueella kaikenikäisiä ihmisiä, nuorin
työpajoihin osallistunut on ollut 11-vuotias. Matkan varrella kirjoitustyöpajoja ja musiikkityöpajoja
vetivät ohjaajien kanssa kirjallisuusopiskelija Päivi Savolainen ja Kuopion kaupunginteatterin
yleisötyöntekijä Matti Halmetvaara.

TEOSTOTIEDOT:
Esitys perustuu työryhmän luomiin hahmoihin ja sisällön raaka-aineistoon.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Tiina Vertainen
Puvustus ja lavastus: työryhmä
Musiikin: Ari Hyvönen (+ band)
Esiintyjät: Ari Hyvönen, Janne Kuitu, Piia Rissanen, Eliisa Karkola, Nitta Ronkainen, Raija
Korhonen, Tiina Pylkkönen, Emma Jolkkonen ja Niina Jonninen (videolla).
Valo- ja ääniajot/valosuunnittelu: Manu Meriläinen
Videot, ääni- ja kuvateknikko : Mikko Virtasola
Ennakko- ja esityskuvat: Tiina Vertainen
Julistekuva : Jussi Hämäläinen
Juliste, nettisivut : Janne Kuitu
Esitykset:
Pe 8.11. klo 19.00
Su 10.11. klo 19.00
Ma 11.11. klo 19.00
Ti 12.11. klo 19.00
To 21.11. klo 19.00
Pe 22.11. klo 19.00
Ma 25.11. klo 19.15

Wanha Kirjasto, Jynkkä (ensi-ilta)
Soikkokuja 12
Wanha Kirjasto, Jynkkä
Wanha Kirjasto, Jynkkä
Wanha Kirjasto, Jynkkä
Kulttuuriareena 44
Kauppakatu 44
Kulttuuriareena 44
Kuopion kaupunginteatteri, Maria-näyttämö

Vapaaehtoinen pääsymaksu. Tuotot lahjoitettaan hyväntekeväisyysjärjestö (PLAN)
ENNAKKOVARAUKSET: heli.suutari@kuopio.fi
ESITYKSEN KESTO: n. 1 h. Ei väliaikaa.
SUOSITUSIKÄRAJA: 13 v

