LOOPY JÄRJESTÄÄ TEATTERIMATKAN
TURKUUN LA 12.11.11
Tervetuloa Turun kaupunginteatteriin katsomaan musiikkinäytelmää
Vaarallinen harmonikka.
_______________________________________________________________________________________________
Oscar- ja Pulitzer-palkittu Annie Proulx on yksi Yhdysvaltojen tunnetuimmista nykykirjailijoista ja Vaarallinen harmonikka on
hänen tunnetuimpia teoksiaan. Seppo Parkkisen dramatisoiman näytelmän ohjaa Fiikka Forsman, lavastuksen ja valot on
suunnitellut Jukka Kyllönen, puvut Pirjo Liiri-Majava. Musiikin ja äänimaailman suunnittelusta vastaa Juha Tuisku,
koreografiasta Eeva Soini ja Lasse Sairela.
Vaarallinen harmonikka alkaa kun sisilialainen harmonikanrakentaja Silvio lähtee tuhansien muiden joukossa siirtolaiseksi
Yhdysvaltoihin, unelmien La Mericaan, mukanaan poikansa Silvano ja vihreä harmonikka, jonka avulla hän uskoo luovansa
omaisuuden uudessa maassa. Sattuma saa heidät muuttamaan matkareittiään ja New Yorkiin sijasta he päätyvät etelään, New
Orleansin suureen italialaisyhteisöön. Eletään 1800-luvun viimeistä vuosikymmentä.
Pian isä ja poika huomaavat kamppailevansa toimeentulosta muiden siirtolaisten kanssa keskellä kansallisia ja rodullisia jännitteitä.
Uudessa kotimaassa sisilialainen musiikki luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lääkitsee koti-ikävää. Silvio ryhtyy rakentamaan
harmonikkoja mutta joutuu pian sotketuksi väkivaltaisiin tapahtumiin, joiden taustalla ovat muukalaisviha ja pelko. Hän menettää
henkensä lynkkauksessa mutta hänen poikansa ja vihreä harmonikka pelastuvat.
Vihreä harmonikka kulkee seuraavan sadan vuoden aikana omistajalta toiselle. Se löytää tiensä saksalaisten perustamaan pieneen
kaupunkiin preerialla, ranskalaissiirtolaisten asuttamaan Randomiin Mainessa keskellä suuria metsiä, puolalaisten siirtolaisten häihin
Chicagossa, ja polkkafestivaaleille, lopuksi skandinaavien pariin Minnesotaan 1990-luvun alussa, omistajalleen harmonikka ei
kuitenkaan näytä tuovan onnea. Lähde: www. teatteri.turku.fi

_______________________________________________________________________________________________

Loopy maksaa bussikyydin ja osan lipun hinnasta. Lipun hinnaksi jää 30 euroa, ei-jäsenille lippu
maksaa 36 euroa.
Matka järjestetään yhdessä Loimaan seudun senioriopettajat ry:n kanssa. Matka-Viitalan bussi
lähtee Alastarolta klo 11.55 ja tulee Hirvikosken kautta Loimaalle klo 12.30 ja matkalta voi tulla
vielä mukaan. Vakka-Suomen opettajat voivat myös varata lippuja mutta Uudestakaupungista ei
järjestetä kuljetusta Turkuun. Näytös alkaa klo 14.00 ja kestää noin 2,5 tuntia. Paluumatka alkaa
välittömästi näytöksen jälkeen. Bussissa kerätään maksut, mielellään tasarahana.
Ilmoittaudu suoraan kristiina.nieminen@lskky.fi tai puh. 040 900 1465. Lippuja on varattu 30
kappaletta. Liput varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova: alkaa ma 12.9.
ja päättyy pe 30.9.
Kun ilmoittaudut matkalle, kerro:
Osallistujien nimet (ilmoita, jos avec on myös Loopyn jäsen).
Kännykkänumero (virka-ajan jälkeen).
Mistä tulet bussiin: klo 11.55 Alastaro Nordea, klo 12.10 Hirvikoski Apteekki, klo 12.20 Loimaa Kela, klo 12.30
Mellilä Mukkelsin pysäkki, klo 12.40 Kyrö th pysäkki ja 12.50 Aura (valtatie 9 pysäkki).
Jos tulet suoraan teatterille, ilmoita mihin lippu toimitetaan etukäteen.
Ilmoita myös, jos et palaa bussilla.

Jos ilmoittaudut sähköpostilla tai puhelimeen teksti-/ääniviestillä, lähetän kuittauksen
ilmoittautumisen vastaanottamisesta. Jos kuittausta ei kuulu, ota uudelleen yhteyttä.

