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Kesä ja kesäteatteri ovat jälleen edessä muutaman kuukauden
kuluttua, mutta harjoitukset ovat jo kovassa vauhdissa. Tällä kertaa
harjoituksen alla on Simo Hämäläisen näytelmä ”Naurava kylä”.
Nimestäkin voi päätellä, että suomalaiskansallisesta komediasta on
kysymys. Olemme nyt saaneet uutta verta näyttämölle, eli uusia
näyttelijöitä ja mikä parasta niin intoa ja tekemisen paloa on runsaasti.
Ohjaajana toimii edelleen mainio Niina Vahtola.
Ex-esiintyjillä ja osallistumista harkitsevilla on nyt tilaisuus
matalalla kynnyksellä päästä lavalle, koska näytelmään kuuluu
henkilöhahmoja ilman vuorosanoja. Ryhmäkohtauksissa ei edes
pelkoa ns. mokaamiseen ole. Tule joukkoon mukaan. Jos epäröit
osallistumista, niin ota yhteys ohjaajaan Niina Vahtolaan ja kysele
lisää.
Hupisaaren alasajo johti Teatteri Neliapilankin entistä enemmän
kiertolaiselämään koska teatteri esitykset ovat neljällä näyttämöllä:
Turkansaari, Maikkulan kartano, Kempeleen museo sekä Limingan
uusi näyttämö. Näytöksiä on yhteensä seitsemän. Lipunmyynti tapahtuu ovelta, mutta ryhmälippuja on
myynnissä ennakkoon edullisempaan hintaan. Näytöksistä saat tarkempaa tietoa alla olevista
puhelinnumeroista, tai sitten Teatteri Neliapilan kotisivulta, jonka osoite on myös alla.
Näytelmien väliaikakahvitus tapahtuu Teatteri Neliapilan työryhmän toimesta. Siinä on jälleen yksi
mahdollisuus osallistua Teatteri Neliapilan toimintaan, koska ryhmään tarvitaan lisää käsiä leivontaan
ennen näytöksiä ja sitten tarjoiluun näytösten väliajalla. Jos olet kiinnostunut, niin soita rohkeasti Ritva
Heiskarille ja saat lisätietoja.
Jo viime vuonna teimme 11 vierailua vanhainkoteihin ja hoivakoteihin pienryhmänä. Vastaavanlaiset
esiintymiset ovat tänäkin toimintakautena Teatteri Neliapilan ohjelmassa. Sisätilanäytöksinä esityksiä
tehdään vuoden ympäri. Tilattuja näytöksiä on jo sovittu tälle vuodelle. Jos tiedät missä tällaiselle
ohjelmalle on tilausta, niin kilautapa meidän pienryhmä-vetäjälle Ritva Heiskarille ja tiedustele tarkemmin
niin ohjelmistosta kuin muustakin siihen liittyvästä.
Wanhan ajan iltamat järjestettiin viime syystalvena Kempeleen Nuorisoseuran kanssa. Iltamat onnistuivat
hyvin ja mahdollisesti jatkoa seuraa tänä vuonna. Seuraa kotisivulta tilanteen kehitystä.
Ohessa lähetämme jäsenmaksulomakkeen v. 2018. Jos sinulla on annettavana palautetta Oulun
Kulttuuriapilat ry toiminnasta tai palautetta jäsenyydestäsi niin alla on yhteystietoja. Kerro meille!
Yhteystiedot: puheenjohtaja Eero Loukkola puh. 040 7528072
ohjaaja Niina Vahtola +358 44 3261427
markkinointi Paavo Pyrrö puh. 0400 681042 ja Erkki Suvanto puh. 0400 68491
pienryhmät Ritva Heiskari +358 400466588
katso Oulun kulttuuriapilat ry:n sivut http://www.teatterineliapila.fi

