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Harjurannan kesäteatterista
Harjurannan kesäteatteri aloitti
toimintansa ryhmänä 11 vuotta
sitten. Ryhmä on toiminut lähinnä
kesäteatterina, jotakin pientä on
esitetty pyynnöstä myös erilaisissa
tilaisuuksissa, kuten juhlissa, kylätapahtumissa ja Joenmäenvuorella
Peis-Immosen luolan esittelykierroksella sekä luontokirkolla.
Vuosina 1995 ja 1996 kesäteatterin ryhmä näytteli ja ohjasi
omin voimin ja neuvoin kunnes
vuonna 1997 liittyi Leppävirran
kansalaisopiston opintoryhmäksi.
Tuula Höylä oli ohjaajana vuoteen
2000 asti, jonka jälkeen ohjaajana
on toiminut Ossi Tynkkynen ja on
myös tulevan kesän 2006 ohjaaja.
Kuntaliitoksen myötä (Kangaslampi
– Varkaus) 2005 kesäteatterimme
vaihtui Varkauden kansalaisopiston
opintoryhmäksi.
Aluksi näyttelimme Harjurantapäivillä, mutta kysynnän lisääntyessä olemme työstäneet joka
kesäksi näytelmän ja erkaantuneet
Harjurantapäivistä kokonaan. Esityksiä on ollut 6 – 8 kpl / kesä ja
katsojamäärät ovat olleet nousussa
kesä kesältä.
Tilausnäytäntöinä olemme näytelleet myös Harjurannan ulkopuolella, kuten vuonna 2000 Varkauden
teatterissa ja kahtena kesänä Haukivuoren kesäteatterissa.
Harjoitustiloina talvella meillä on
ollut Harjurannan koulu, josta jo
hyvissä ajoin keväällä olemme siirtyneet ulos harjoittelemaan kylätuvan

ulkokatsomolle ja olemme saaneet
sateen sattuessa käyttää harjoitustilana Harjurannan kylätupaa.
Ostamme Harjurannan kyläyhdistykseltä lipunmyynnin, järjestysmiehet ja liikenteenvalvonnan.
Lisäksi kyläyhdistys on pitänyt
omaan lukuunsa kahvilaa ja pubia
esityksissämme.
Touko-kesäkuu on kiireisintä
aikaa kesäteatterissamme. Lavastus
ja tekniikka täytyy hoitaa kuntoon sekä valokuvaus, käsiohjelma,
tiedotus, julisteiden jako + muu
mainosmateriaali.. Useinhan samat
ihmiset, jotka tekevät edellä mainittuja hommia ovat myös näytelmän
rooleissa eli heidän on myös työstettävä samalla roolihenkilöään. Mutta
kenenkään en ole kuullut valittavan
osaansa ja tehtäviään. Toki asioista
ollaan välillä eri mieltä. Yhdessä
tekeminen on kuitenkin sen verran
mielekästä meille kaikille ja palkinto
on valmiin produktion lopputulos
sekä katsojien vuorovaikutus esityksissä.
Vuodelle 2006 valittiin kesäteatterin puheenjohtajaksi Aune Auvinen,
varapuheenjohtajaksi Asko Paukkonen ja sihteeri / rahastonhoitajaksi
Irene Laitinen. Sihteeri on hoitanut
myös tiedottajan tehtäviä teatterin
ulkopuolelle.
Tulevan kesän näytelmäksi olemme valinneet komedian Kiusaajien
katkismus, jonka on kirjoittanut
Eero Schroderus, ohjannut Ossi
Tynkkynen. Näyttelijöitä on 13

Kuvassa Eeva Suomalainen ja Aune Auvinen. Valokuva: Irene Laitinen.
henkilöä + ohjaaja, lavastaja ja
tekniikka eli yhteensä meitä on
16 henkilöä kesän näytelmässä
mukana.
Näytelmä kertoo kahdesta aikamiespojasta ja heidän kasvattiäidistään. Pojat asuvat maalla kaukana
kaikesta, kun ”hiljaiselon” rikkovat
innokas liikemies kurvikkaine

Onnellisesti omaan kotiin
Herttuatar
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VARKAUS
Ennakkomarkkinointi

Asunto Oy Varkauden Herttuatar

Asunto Oy Varkauden Herttua

Hertunranta 10, 78200 Varkaus

Hertunranta 12, 78200 Varkaus

Huoneistoesimerkkejä:
1 h+kk+s
37,5 m2
2 h+kk+s
46,5 m2
2 h+k+s
55,0 m2
3 h+k+s
75,5 m2

mh. alk.
29 970 €
34 500 €
38 790 €
53 400 €

vh. alk.
99 900 €
115 000 €
129 300 €
178 000 €

Kätevä kauppatapamme
YIT Kodin palveluun kuuluu, että hoidamme
rakentamisen aikaisen rahoituksen puolestanne.
Maksatte rakenteilla olevasta asunnosta vain
15 % kaupanteon yhteydessä ja loput asunnon
valmistuessa.

YIT Rakennus Oy, Asuntomyynti
Puijonkatu 33, 70100 Kuopio
Puhelin 020 433 0197 ja 020 433 0198
Avoinna arkisin klo 10-16, yitkoti.fi

Asunto Oy Varkauden Herttua on valmistunut, asukkaat ovat jo päässeet muuttamaan
uusiin koteihinsa.
Jäljellä olevia huoneistoja: mh. alk.
2 h+k+s
56,0 m2
38 100 €
2 h+k+s
58,0 m2
40 020 €
3 h+k+s
82,5 m2
51 300 €

vh. alk.
127 000 €
133 400 €
171 000 €

Kysy lisätietoja Asuntomyynnistämme
p. 020 433 0197, pipsa.itkonen@yit.fi
ja sovi aika asuntoesittelyyn.

sihteereineen ja talousvaikeuksissa olevan kunnan nokkamiehet.
Virkavalta eikä paikallislehden
kesätoimittaja voi olla puuttumatta
asioiden kulkuun. Näytelmän teksti
sijoittuu 2000-luvulle, joten näytelmä kertoo nykyajasta. Musiikkina
on luvassa mm. Elvistä.
Meille asia on tietysti ajankohtai-

nen, kun puhutaan talousvaikeuksissa olevasta kunnasta, juurihan
Kangaslampi liittyi Varkauteen.
Mutta näytelmää kannattaa tulla
katsomaan kuitenkin ”pilke silmäkulmassa” ja katsojille on luvassa
varmat naurut.
Irene Laitinen
Harjurannan kesäteatteri

