
tyÖpajat 
          2019

teatterimuseo
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, Helsinki
Avoinna ti, to–su klo 11–18, ke klo 11–20
Liput 10/5 €

tyÖpajojen hinnat 
Viikonloppuisin kaksinkertaiset hinnat!
Kesto  Aikuiset Lapset, oppilaitokset
    ja erityisryhmät
1 h  150 €  80 €
1,5 h  170 €  100 €
2 h  190 €  120 €

tyÖpajojen varaukset
Lomakkeella: www.teatterimuseo.fi/fi/Varaa-tyopaja
Puhelimitse: puh. 040 1922 320, (ti ja pe klo 10–12, 
ke klo 14–16, muina aikoina vastaaja)
Sähköpostitse: varaukset@teatterimuseo.fi
   
Työpajat varataan etukäteen. Työpajoja järjestetään 
museon aukioloaikoina ja arkisin myös aamupäivi-
sin. Varaukset ja peruutukset on tehtävä viimeistään 
viikkoa ennen käyntiä. Myöhäisemmistä peruutuk-
sista veloitetaan 50 % työpajakäynnin hinnasta. 
Peruuttamatta jätetyt työpajat veloitetaan kokonai-
suudessaan. Lisätietoja saa museon www-sivuilta 
tai pajavarausnumerosta.

Även pÅ svenska!
www.teatterimuseo.fi/sv/Gruppbesok

also in english!
www.teatterimuseo.fi/en/Group-visits

rÄÄtÄlÖinti
Jos valmiista työpajoista ei löydy sopivaa, voimme 
räätälöidä käyntinne. Pidennetään kestoa, tehdään 
isommalle porukalle sopivaa ohjelmaa, yhdistetään 
eri pajojen ja näyttelyiden sisältöjä tai sovelletaan 
teidän omia aiheitanne. 
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: 
milla.kortemaa@teatterimuseo.fi / 040 1922 305. 

www.teatterimuseo.fi

Kivi kääntyy -pajoissa syvennytään 
mm. Aleksis Kiven Kullervon tarinaan   
Matti Warén: Kullervo, luonnos Suomen Kansallisteatteriin 1934. 
Teatterimuseon kokoelmat. © Kuvasto 2018.



esittÄminen
   
TEATTERISEIKKAILU (6-VUOTIAISTA AIKUISIIN)
Teatteriseikkailu on todellinen teatterin peruspaketti. 
Seikkailun aikana opitaan perusasioita teatteriesityk-
sen tekemisestä, saadaan ideoita ja inspiraatiota ja 
loppuhuipennuksena valmistetaan oma pienoisesi-
tys jommallekummalle museon näyttämöistä. Esityk-
sen kruunaavat roolipuvut, valot ja äänet!
Kesto: 1 / 1,5 / 2 h, hinta ks. takakansi, 
ryhmäkoko max. 15 hlöä.

SATUPOLUT (ALLE KOULUIKÄISILLE)
Satupolut ovat mielikuvamatkoja tarinoiden ja teatte-
rin maailmaan. Vaihtoehtoisia maisemia ovat Lentä-
vä peitto (0–6-v), Ruma ankanpoikanen (3–6-v) sekä 
Lohikäärmeen häntä (3–6-v). Teema valitaan varauk-
sen yhteydessä. Syksyllä 2018 tulossa neljäs teema!
Kesto: 1 h, hinta 80 €, ryhmäkoko max. 15 lasta.

RIISI KYYKYSSÄ (6-VUOTIAISTA AIKUISIIN)
Riisi kyykyssä -pajassa heittäydytään hetkeen imp-
rovisaatioteatterin keinojen avulla. Kaveria autetaan 
ja mokata saa, jännittäminenkin unohtuu hauskojen 
improharjoitusten lomassa! Halutessasi improilun 
lisäksi piipahduksen näyttelyssä tai kokeilupisteillä, 
kysy räätälöintiä.
Kesto: 1 / 1,5 / 2 h, hinta ks. takakansi, 
ryhmäkoko max. 20 hlöä.

visuaalinen suunnittelu
   
RAKENNUSPUITA – LAVASTUSTYÖPAJA 
(6-VUOTIAISTA AIKUISIIN)
Lavastuspienoismallien avulla tutustutaan lavastami-
seen ja lavastuksen merkitykseen. Mikä lavastukses-
sa on olennaista, mitä eri asiat näyttämöllä voivat 
tarkoittaa ja mitä tila merkitsee ihmiselle? Osallistujat 
tekevät pienryhmissä omat pienoislavastuksensa.
Kesto: 1 / 1,5 / 2 h, hinta ks. takakansi, 
ryhmäkoko max. 15 hlöä.

teatterikasvatus 
– yhdessÄ tehden 
ja kokeillen
   
Teatterimuseo on yllätyksellinen ja kokeiluun rohkai-
seva oppimis- ja toimintaympäristö. Museon näytte-
lyt näyttämöineen, pukuhuoneineen ja lukuisine 
kokeilupisteineen on suunniteltu niin, että kävijät 
voivat itse testata taitojaan teatterin eri osa-alueilla. 
Teatterimuseon työpajoissa ja kiertokäynneillä 
painotetaan kävijöiden omaa tekemistä ja annetaan 
avaimia esittävien taiteiden ja teatterin ilmaisutapo-
jen ymmärtämiseen.
   
Työpajoja ja opetusta järjestetään kaiken ikäisille. 
Pajojen sisällössä ja tehtävissä otetaan huomioon 
eri-ikäisten tiedot, taidot, henkiset valmiudet ja 
kuhunkin ikäkauteen liittyvät kiinnostuksen kohteet. 
Työpajoissa lapsilla ja aikuisilla on mahdollisuus 
“ottaa leikki vakavasti” ja oppia leikin avulla.
   
Tarjolla on erilaisia työpajoja improsta pukusuunnit-
teluun. Ohjelmistossa pysyvästi olevat työpajat on 
jaettu otsikoiden Esittäminen, Visuaalinen suunnit-
telu ja Opastukset alle. Vaihtuvien näyttelyiden pajat 
löytyvät Kauden erikoisista. Pajoja on saatavilla suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tässä esitteessä 
kerrotaan pajoista lyhyesti. Enemmän tietoa saat 
verkkosivuiltamme tai ottamalla yhteyttä meihin!

kauden erikoiset
   
Kevätkauden 2019 erikoispajat liittyvät Aleksis 
Kivestä ja hänen teostensa näyttämöversioista 
kertovaan näyttelyyn Kivi kääntyy. Pajoja järjestetään 
eri ikäisille eskarilaisista ylöspäin. 

MAKEASTI ORAVAINEN
(ESKAREILLE JA ALAKOULULAISILLE)
Työpajassa tutustutaan Aleksis Kiveen ja hänen 
romaaniinsa Seitsemän veljestä. Mitä veljekset puu-
hasivat? Minkälaisiin tilanteisiin he joutuivat? Kuinka 
sujui veljeksiltä ABC-kirjan tavaaminen? Lopuksi 
rauhoitutaan mielikuvamatkalle ja rentoudutaan yhtä 
makeasti kuin oravainen sammalvuoteellansa. 
Työpajassa käytetään mm. improvisaatioharjoituksia 
ja patsastekniikkaa, harjoitukset tehdään yhdessä tai 
pienryhmissä. 
Kesto 1 h, hinta 80 €, ryhmäkoko max 20 hlöä.

KIVI KÄÄNTYY -TYÖPAJA
(13-VUOTIAISTA AIKUISIIN)
Yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnatussa työpajas-
sa tutustutaan Aleksis Kiveen ja hänen teostensa 
tapahtumiin ja teemoihin toiminnallisesti, teatterihar-
joitteita käyttäen ja keskustellen. Pajassa etsitään 
uusia näkökulmia mm. Seitsemän veljeksen ja Kuller-
von maailmaan ja verrataan niitä nykypäivään. Kiveä 
ja hänen henkilöhistoriaansa käännellään – mietitään 
millainen ihminen Aleksis Kivi saattoi olla ja millaisen 
tuotannon hän lyhyellä luomiskaudellaan jätti 
jälkeensä. Työpajassa käytetään toiminnallisia teat-
teriharjoituksia, keskustellaan ja tutkitaan näyttelyn 
tallenteita ja muuta materiaalia.
Kesto 1 / 1,5 h, hinta ks. takakansi, ryhmäkoko max 
20 hlöä.

KOREILLAANKO? – TEATTERIPUKUTYÖPAJA 
(10-VUOTIAISTA AIKUISIIN)
Työpajassa tutustutaan teatteripukuihin, pukusuun-
nitteluun ja valmistusmateriaaleihin. Pajassa kokeil-
laan miten erilaiset vaatteet ja niiden materiaalit, 
paino ja tekstuuri vaikuttavat siihen miltä puku tuntuu 
ja mitä se viestii muille, sekä suunnitellaan ja toteute-
taan pukuja pienryhmissä.
Kesto: 1 / 1,5 / 2 h, hinta ks. takakansi, 
ryhmäkoko max. 15 hlöä.

opastukset
   
KERRO KERRO KULISSI (6–15-VUOTIAILLE)
Kerro kerro kulissi on erityisesti lapsille suunnattu 
kiertokäynti, jossa näyttelyihin tutustumisen ohessa 
tutustutaan teatterin ammatteihin. Mitä näyttämön 
takana tapahtuu? Mistä puvut ja lavasteet tulevat? 
Mistä saa valoa? Kerro kerro kulissi -työpaja näyttää 
tietä ja vie kulissien taakse ja näyttämölle.
Kesto: 1 / 1,5 / 2 h, hinta ks. takakansi, 
ryhmäkoko max. 15 hlöä.

YLEISOPASTUS / HISTORIAKÄVELY 
(13-VUOTIAISTA AIKUISIIN)
Teatterimuseon yleisopastuksessa tutustutaan näyt-
telyihin ja kokeilupisteisiin joko pysyvissä tai vaihtu-
vissa näyttelyissä. Historiakävelyt keskittyvät 
tarkemmin johonkin teatterin osa-
alueeseen tai teemaan, esimer-
kiksi pukusuunnitteluun tai 
teatterihistoriaan. Toiveet 
opastuksen tai Historiakävelyn 
painotuksesta kerrotaan 
varauksen yhteydessä.
Kesto: 1 / 1,5 / 2 h, 
hinta ks. takakansi, 
ryhmäkoko max. 20 hlöä.
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