Kesällä 2016 huvitellaan Heiskan katetussa kesäteatterissa 70-luvun hengessä. Maaseudun Taiteellinen Teatteri tuo jälleen näyttämölle uuden, huumorilla ja paikallisilla mausteilla höystetyn musiikkinätelmän:

RÖ YHYLÄ N KESÄKIM ARA
Tyynen ja Valton rampseää kesäelämää voimme seurata ensi-illasta
28.6. klo 18 lähtien koko kesäajan.
Esitykset:
• ti, ke ja pe klo 18,
• su klo 14,
• viimeinen esitys 31.7.
• yönäytökset la 23. ja 30.7 klo 21.
yhteensä 22 esitystä

Lippujen hinnat:
a´ 18 euroa,
väh. 40 henkeä a´15 euroa ja
2 vapaalippua
Tiedutelut ja varaukset:
Kauno Perkiömäki
p. 050 554 2412
kauno.perkiomaki@gmail.com
Aune Hamadi
p. 040 484 9361
aune.hamadi@heiskary.fi

KANNAT T AA TULLA
KATTOO N
- KAT ON ALLA EI KASTU!

Heiskan Kesäteatterin viime kesän suosikkinäytelmä ”Ikkunaprinsessa” täytti
katsomon äärimmilleen myös viimeisessä
näytöksessä.

Hämeenkyrön Kirjapaino 2015

käsikirjoitus ja ohjaus:
Beni Siltala

Huutolaistytön laulu on Sillanpään
Marssilaulun- ja Maan korvessa
kulkevi -hengellisen kansanoopperan jälkeen tuottamamme kolmas
ooppera. Molemmat aikaisemmin
tuotamamme oopperat saivat valtavan suosion ja keräsivät kirkot ja
juhlasalit täyteen.

Huutolaistytön
laulu

Ensi-ilta
Hämeenkyrön kirkossa
su 6.3.16 klo 15.
(Muista esityksistä ilmoitamme erikseen.)

Hintatiedot:
Ohjelman hinta a´ 29 euroa
Ryhmäalennukset väh. 40 henkeä
a´ 26 euroa ja 2 vapaalippua

Tammikuun 2. päivänä 1868 myytiin
299 lasta vähiten tarjoaville vastahakoisille talollisille. Kaksi tyttöä jää pakkaseen, kukaan ei huoli heitä. Lopulta
rovasti ottaa heidät pappilaansa. Kun
kesä tulee, tytöt katoavat. Rovasti on
huolestunut, kun koko kevään on Luhalahden synkissä metsissä liikkunut
susilauma. Missä tytöt ovat?

Käsikirjoitus ja ohjaus
Tapio Parkkinen

Apulaisohjaaja
Mirka Myrskyranta

”Kun yö laskeutuu Pappilan ylle, mies
valvoo ja näkee unta . Uneen tulevat
kasvot valkeat, kädet apua anovat, silmät kuumeiset katsovat miestä, hän
herää ja taas yksi yö on aamussa...”

Aune Hamadi
p. 040 484 9361
aune.hamadi@heiskary.fi

Oopperassa mukana mm.
Taisto Polvi, Inga Sulin,
Flora Heinäsuo, Oona Pätäri,
oopperakuoro ja orkesteri

oopperan tuottaa:

Musiikki
Pentti Tynkkynen ja
Jukka Hovila

Oopperaa esitetään laajalti mm.
Pirkanmaan ja Pohjanmaan kirkoissa 2016.

Tiedustelut ja varaukset:
Kauno Perkiömäki
p. 050 554 2412
kauno.perkiomaki@gmail.com

Maaseudun Taiteellinen Teatteri ry (MTT)

Heiskankuja 1, 39100 Hämeenkyrö
www.maaseuduntaiteellinenteatteri.fi
www.heiskary.fi

