
       
   
    

 
 
Tiedote 8.5.2019 

 

 
Kouvolan Teatterin nuortenteatteri esittelee osaamistaan – aihe on nuorten itse valitsema 

NUORTEN ESITYKSESSÄ AIHEENA KOULUKIUSAAMINEN 21.5. 
 
Kouvolan Teatterin 12–18-vuotiaiden nuortenteatterilaisten demoesitys Se oli vaan läppä! nähdään 
[klubi]lla tiistaina 21.5. kello 17 ja 19. Demossa nuoret esittävät kohtauspätkiä itse valitsemastaan aiheesta, 
koulukiusaamisesta, jota he lähestyvät omien tekstien, musiikin ja koreografioiden kautta. Esitykset ovat 
ilmaisia, mutta niihin pyydetään varaamaan vapaalippu lippukassalta rajallisen paikkamäärän vuoksi. 
 
Noin vuoden ajan nykyisellä kokoonpanolla toiminutta nuortenryhmää ohjaavat ammattinäyttelijät Elina 
Ylisuvanto ja Tiina Winter. 
 
”Meidän ohjaajien ajatuksena on ollut, että annamme nuorille itselleen työkaluja suunnitella ja toteuttaa esitys 
aiheesta, jota he pitävät tärkeänä. Nuoret ovat kehittäneet omat tavat luoda tekstiä ja tehdä teatteria. 
Olemme painottaneet heille ryhmätyön tärkeyttä ja yleisön kohtaamista rennoin ja avoimin mielin”, toteaa 
Ylisuvanto. 
 
Yleisö voi tulla ennakkoon seuraamaan esityksen harjoittelua [klubi]lle keskiviikkona 8.5. kello 18–19.30, kun 
Kouvolan Teatterissa järjestetään avoimet ovet -tapahtuma. Nuortenteatteriryhmä esiintyy ensimmäisen 
kerran yleisölle Lasten Teatteritapahtuma Kuulaksessa Kuusankoskitalon ulkonäyttämöllä lauantaina 18.5. 
kello 12.45, jolloin esityksestä voi nähdä pätkiä. 
 

Se oli vaan läppä! -esitys vie puhuttelevan aiheen äärelle 
”Mikä mut pysäyttää ja jättää sanattomaksi silloin, kun pitäis puhua? Kiusaaminen on väärin, mutta miks 
ihmiset sulkee silmänsä ja ajattelee sen olevan okei, koska muutkin tekee niin? Onko ainoat vaihtoehdot olla 
kiusaaja tai kiusattu?” 
 
Nuorten itse kirjoittama Se oli vaan läppä! -demoesitys käsittelee koulukiusaamista, yksin jäämistä ja yhdessä 
tekemisen voimaa. Aiheestaan huolimatta esitys sisältää paljon hyvää energiaa ja iloa. 
 

Nuortenteatterin tausta ja jatko syksyllä 2019 
Kouvolan Teatterissa on ollut nuortenteatteritoimintaa syksystä 2017 alkaen yhteistyössä Kouvolan kaupungin 
nuorisopalvelujen ja Kouvolan Lakritsi Oy:n kanssa. Toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille maksuton ja 
matalan kynnyksen harrastusmahdollisuus, jossa voi perehtyä monipuolisesti teatterin tekemiseen ja saada 
työkaluja itsensä ilmaisemiseen yksilölliset vahvuudet huomioiden. Nuoret tekevät ilmaisutaidon ja 
näyttelijäntyön harjoitteita ja valmistavat esityksiä ammattitaitoisten ohjaajien johdolla. 
 
Mukana viikoittain kokoontuvassa ryhmässä on noin kaksikymmentä nuorta. Nuortenteatteri jatkaa 
toimintaansa syksyllä 2019, jolloin ryhmästä vapautuu muutamia paikkoja. Täydennyshausta tiedotetaan 
syksyn alussa. 
 

Lisätiedot 
Anne Jokivirta, tiedottaja-tuottaja, Kouvolan Teatteri 
045 899 7775 tai anne.jokivirta@kouvolanteatteri.fi 
 
Elina Ylisuvanto, näyttelijä-teatteripedagogi, nuortenteatterin ohjaaja, Kouvolan Teatteri 
elina.ylisuvanto@gmail.com 
 
Tiedote teatterin avoimista ovista 8.5.: 
www.kouvolanteatteri.fi/sites/default/files/Mediatiedotteet/kouvolan_teatteri_tiedote_avoimet_ovet_8.5.2019.docx 

Lehdistökuvia nuortenteatterista: www.kouvolanteatteri.fi/teatteri/medialle (lisää kuvia tulossa 10.5.) 
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