Kesän 2005 näytelmä on
Mies, joka ei osannut sanoa ei
tävä on pahoin velkaantunut kauppiasyrittäjä Kake, jota vietti vie kuin
viimeistä päivää. Kaken vaimo, Aimon nuoruudenihastus Anna on
muka ummistavinaan silmänsä Kaken rietasteluilta. Anna ei kuitenkaan ole niin sinisilmäinen kuin
näyttää, vaan käyttää pappiparkaa
hyväkseen Annan ja Kaken keskinäisessä välienselvittelyssä.
Soramäessä asuu myös Pappa puutarhuri, joka on lemmenkipeä ikäihminen ja haaveilee Maijasta, aidosta vanhuudenrakkaudesta. Varakas Maija taas puolestaan epäilee
Papan motiiveja eikä uskalla suostua Papan kosintaan, joten Pappa
päättää palkata papin puhemiehekseen. Lemmenasioissa kokematon
pappi ei kuitenkaan ole välttämättä
se sujuvin puhemies, jonka Pappa
tulee ikäväkseen huomaamaan. Soramäen kaupungissa seikkailevat
nahjusmaisen papin sekä edellä mainittujen lisäksi muun muassa juoppo maalari, klassinen toinen nainen,
miehenkipeä aktivisti sekä saksalainen sijoittaja. Näytelmän tarinaa vie
eteenpäin Oskari, joka on omissa
lemmenpuuhissaan epäonnistunut
hevonen.
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Varkauden Kotiseutukeskuksen
lavalla seikkailee 12.7.2005 alkaen Jussi Kylätaskun Mies, joka ei
osannut sanoa ei. Risto Jarvan ohjaamana elokuvanakin tunnetun
musiikkipitoisen komedianäytelmän valmistaa Harrastajateatteri
Nimettömät ry ja sen ohjaa Iiris
Salmela. Näytelmän ensi-ilta on
tiistaina 12.7.2005 kello 1800.

Pappia viedään
kesänäytelmässä
Mies, joka ei osannut sanoa ei, on
useilla suomalaisilla ikivihreillä musiikkikappaleilla ryyditetty railakas
ja lämminhenkinen ihmessuhdeiloittelu. Soramäen kaupungin näennäistä rauhaa sekoittaa kaupunkiin saapuva uusi pappi, joka jou-

tuu ensi töikseen selvittelemään pinnan alla vellovia kaupunkilaisten
keskinäisiä kolmiodraamoja ja rakkaushuolia. Lisäksi pappi joutuu
väärinkäsitysten seurauksena keskelle kaupungin umpikieroa kunnallis- ja talouspolitiikkaa.
Soramäen kappalaiseksi saapuvan
Aimo –nimisen papin lapsuudenys-

Mitä tulee Soramäen kaupunkiin,
on sen talous lähes konkurssin partaalla. Rahat on loppu, niin omat
kuin vieraat, mutta jotakin pitäisi
keksiä. Siinäpä on Soramäen eliitillä eli kunnanjohtajalla, pankinjohtajalla, konsulteilla sekä yrittäjillä
juonimista. Epätoivoisessa tilanteessa joudutaan turvautumaan jopa
selvännäkijän apuun. Väärinkäsitysten seurauksena poloisen papin tarkoitusperiä epäillään ja niinpä kaupungintalon kammarissa laaditaan
kiero suunnitelma papin aikeiden
selvittämiseksi. Suunnitelman toimeenpano ei kuitenkaan suju aivan
kuten oli tarkoitus. Kaiken edellä
mainitun lisäksi maalliset viettelykset uhkaavat pappia Soramäen kaupungin naisten taholta, joten papin
on vaikeaa pitää vakaumustaan yllä,
varsinkin kun hän ei koskaan saa
sanotuksi ei.
Näytelmän kommelluksien seassa
kuullaan useita ikivihreitä suomalaisia kappaleita kuten muun muassa R-A-K-A-S, Viuhahdus sekä
Tahdon sulle olla hyvin hellä.
Lippujen hinta on 10 euroa ja ennakkotilaukset ja varaukset voi teh-
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dä puhelinnumerosta 0400-543
316. Näytelmän valmistamista on
tukenut Varkauden kaupunki.
Näytelmän esitysajat ovat seuraavat: ensi-ilta tiistaina 12.7.2005 klo
1900, seuraava esitys sunnuntaina
17.7.2005 klo 1800, tiistaina
19.7.2005 klo 1900, lauantaina
23.7.2005, sunnuntaina 24.7.2005
klo 1800, tiistaina 26.7.2005 klo
1900, tiistaina 9.8.2005 klo 1900
ja keskiviikkona 10.8.2005 klo
1900. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Kotiseutukeskus mitä
mainioin esityspaikka
- ympäri vuoden
Harrastajateatteriryhmä Nimettömät ry ja Varkaus –seura ovat tehneet yhteistyötä kolmen vuoden
ajan. Kotiseutukeskuksen pihapiiri
vanhoine ja idyllisine rakennuksineen sekä pihapiirin lehtomainen
luonto luovat vahvasti suomalaisen
miljöön kesäteatteriesityksille. Esitysten väliajoilla yleisöstä huolehtii
Ravintola Tyyskänhovi antimineen.
Toki pihapiiri sopii myös talvinäytelmien raameiksi. Viime talvena
Nimettömät kokeilivat ensimmäistä kertaa Varkaudessa talvinäytelmän esittämistä ulkona Kotiseutukeskuksen pihapiirissä. Talvinäytelmänä esitettiin Boris Vasiljevin kirjoittama sotanäytelmä Ja ilta oli rauhaisa, jonka ohjasi Tuomo Salmela.
Viiden naissotilaan ja heitä komentavan vääpelin yhteisestä partiomatkasta kertova näytelmä sai erittäin
positiivista palautetta ja jotain esityksen laadusta kertoo se, että Nimettömien näytelmä valittiin 40 esityksen joukosta Seinäjoen harrastajateatterikesän katselmukseen, joka
järjestetään 26.-28.8.2005 Seinäjoella. Lisätietoa harrastajateatterikesästä on saatavilla verkkosivuilta
http://web.seinajoki.fi/htkesa/.
Mikäli Ja ilta oli rauhaisa -näytelmän aito tunnelma jäi talvella kokematta, voi sen kokea vielä kerran,
sillä Nimettömät esittää toivotun
uusinnan näytelmästä sunnuntaina
14.8.2005 klo 1830. Lippujen hinta on 10 euroa.
Harrastajateatteri Nimettömät ry
toivottaa kaikki tervetulleeksi Kotiseutukeskukseen viettämään tunnelmallista kesäiltaa suomalaisen
harrastajateatteriviihteen pariin.
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