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Tarinoita suomen kielestä – suomen kielen
ja sen historian perusteet on suomen kielen
lyhyt oppitunti, jossa sukelletaan rakkaan
kielen historian kohokohtiin kevyen

”Kuka laulaa sitten, kun satakielet hiljenevät?”

”Suomesta katoavia asioita: Puhelinkioskit,

Adalmiinan helmi – kaikki hukkuu

keskusneidit, kirjeenvaihtoilmoitukset, tukkijätkät,

aikanaan on tarina etuoikeudesta, vallasta ja

videokasetit, korput ja lerput, possessiivisuffiksi,

tärkeimmän hukkaamisesta.
Adalmiinan kastelahjana saama helmi antaa

korusähkeet.”

Non existere – esitys katoavista asioista
koostuu erilaisista kohtauksista, joita sitoo aihe

hänelle älykkyyttä, rikkautta ja kauneutta,
katoaminen tai löytyminen. Se ei ole valmis

mutta se kaikkein tärkein puuttuu: nöyrä
teksti, vaan se on kirjoittajan mukaan lähtökohta

sydän. Muuttuuko ihminen vasta, kun on ihan
työryhmän esitykselle, joka käsittelee aihetta

pakko?
Esitys tutkii ihmisen ja ympäristön suhdetta
vallankäyttäjän näkökulmasta ja se on

ENSI-ILTA 18.9. klo 19
to 20.9. klo 19 / su 23.9. klo 17 / ti 25.9. klo 19
/ to 27.9. klo 19.

LIPUT 5 €

SYKSYN 2018 KURSSIT
Suositut kurssit saapuvat taas! Näyttelijäntyön
perusteet sekä improvisaation alkeiskurssi
alkavat TYT:llä 24.9. Näyttelijäntyön

monesta eri näkökulmasta — ryhmä tekee
esityksestä oman näköisensä löytöretken
katoamiseen.

valmistettu työryhmälähtöisesti Sakari
Topeliuksen sadun pohjalta.

humoristisella otteella.

opettajana toimii teatteri-ilmaisun ohjaaja

Alina Kilpinen ja improvisaation saloihin
johdattavat Juhani Kakko ja Jouni Röyskö.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa 18.9. klo 12

ENSI-ILTA 1.12. klo 19
ke 5.12. / su 9.12. / ke 12.12. / pe 14.12. /

ENSI-ILTA 14.9. klo 19

la 15.12. / su 16.12.

su 16.9. / ke 19.9. / pe 21.9. / la 22.9. /

ke 9.1. / pe 11.1. / la 12.1. / ke 16.1. / to 17.1. /

ke 26.9. / pe 28.9. / la 29.9. / ke 3.10. /

la 26.1. / su 27.1. / ke 30.1. / ke 1.2. /

pe 5.10. / la 6.10. / pe 12.10. / su 14.10. klo 15

to 7.2. / la 9.2. / su 10.2.

to 18.10. / la 20.10. /to 25.10. / la 27.10.

Esitykset aina klo 19.00.

Turun ylioppilasteatterin netissä. Ole nopea,
paikkoja rajoitetusti!
Tarkemmat kuvaukset kursseista löydät
osoitteesta turunylioppilasteatteri.fi!

Esitykset klo 19.00, paitsi su 14.10. klo 15.00.

LIPUT 15€ / 8€

LIPUT 15 / 8 €

TYT TÄYTTÄÄ 60 VUOTTA!
TYT valmistautuu 60-vuotisjuhlavuoteen 2019
järjestämällä tämän syksyn aikana mm.
Maailman parhaat teatteribileet to 8.11. ja
jouluisen yhteislauluillan su 2.12. Tule mukaan
tukemaan teatterin juhlavuotta!

Teatterimme pyörii
aktiivisten toimijoiden ja jäsenten voimin
ja tarvitsee jatkuvasti erilaisia osaajia
040

823

näyttelijöistä valoajajiin ja puvustajista

4791

graafikoihin. Jos jokin sinulle uusi teatterin
osa-alue kiinnostaa, kaikkea voi myös
opetella TYT:lla. Tule rohkeasti mukaan ja
löydä oma tapasi olla korvaamaton osa

SYKSY

toimivaa teatteriyhteisöä!
Teatteri,

Läntinen

Toimisto,

rantakatu

Linnankatu

23

24

Produktioiden starttipäivistä
lisätietoa nettisivuillamme.

info@turunylioppilasteatteri.fi

www.turunylioppilasteatteri.fi
@turunylioppilasteatteri

LIPUT
Lippuvaraukset ja -ostot TYT:n esityksiin hoidetaan
internetissä Lyyti-varausjärjestelmän kautta. Kunkin
esityksen tai kurssin varauslinkin löytää teatterin
internetsivuilta tai esityksen Facebook-tapahtumasta.
Ryhmävaraukset käsitellään puhelimitse tai
sähköpostitse.

Varatut liput lunastetaan teatterilta viimeistään 15
minuuttia ennen esityksen alkua. Maksuvälineenä
käyvät käteisen lisäksi pankkikortti ja Smartumkulttuurisetelit.

TYT – 59-vuotias
ikinuori, joka ei kumartele,
kaunistele
tai pelkää haastaa.

2018

