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S A M P O  2 0 1 8 
I N T E R N A T I O N A L  P U P P E T  T H E A T R E  F E S T I V A L

The very first SAMPO Festival was nicely welcomed last year, and this 
summer we will continue to present the versatility of puppet thea-
tre when the SAMPO 2018 festival spreads out in the center of Helsinki.
In addition to domestic and international performances, this year’s festival 
also features puppetry movies and animations, exhibitions, training, work-
shops, clubs and discussions.

There are many challenges in starting a new festival. I want to thank all of 
our partners for their confidence in us and for all the assistance offered. 
Without various cooperation, organizing the festival on this scale would 
not have been possible.

Our goal is to make the SAMPO festival an annual meeting place for 
people interested in visual theatre and with this five-day feast of puppet 
theatre we are taking a step further to making this happen.

Let puppetry surprise you. Welcome to experience what it can offer!

Ivo Barić
Artistic director of the festival

S A M P O  2 0 1 8  
K A N S A I N V Ä L I N E N  N U K K E T E A T T E R I F E S T I V A A L I

Hienon vastaanoton saanut SAMPO 2017 saa tänä kesänä jatkoa, kun 
SAMPO 2018 festivaali levittäytyy Helsingin keskustaan esittelemään 
nukketeatteritaiteen monipuolisuutta. 
Tämän vuoden festivaalin ohjelmistosta löytyy kotimaisten ja kansainvä-
listen esitysten lisäksi myös nukketeatteriaiheisia elokuvia ja animaatioita, 
näyttelyitä, koulutusta, työpajoja, klubi sekä keskustelutilaisuuksia. 

Uuden festivaalin alulle panemisessa on rutkasti haasteita ja haluankin 
kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta festivaaliamme 
kohtaan sekä kaikesta tarjotusta avusta. Ilman monipuolista yhteistyötä 
festivaalien järjestäminen tässä mittakaavassa ei olisi ollut mahdollista.
 
Tarkoituksenamme on tehdä SAMPO festivaalista jokavuotinen koh-
taamispaikka visuaalisesta teatterista kiinnostuneille ihmisille ja tämän 
viisipäiväisen nukketeatterijuhlan myötä olemme taas askeleen edempänä 
tavoitettamme. 

Anna nukketeatterin yllättää. Tervetuloa kokemaan mitä kaikkea se voi 
tarjota!

Iivo Barić

Festivaalin taiteellinen johtaja

#sampo2018
sampofestival.fi

nukketeatterisampo.fi
facebook.com/sampofestivaali

instagram.com/nukketeatterisampo



N U K K E T E A T T E R I  S A M P O 
–  E L Ä V Ä  K E I D A S  
L A P S I L L E  J A  A I K U I S I L L E !
Nukketeatteri Sampo on vuonna 1977 perustettu helsinkiläinen ammattinuk-
keteatteri, joka kutsuu lapsia ja aikuisia viihtymään mukavassa ilmapiirissä 
kaupungin keskustassa, osoitteessa Erottajankatu 7. Eri-ikäisille suunnattujen 
nukketeatteriesitysten lisäksi teatterissa on paljon muutakin toimintaa ja sen 
yhteydessä toimii Sampon Satumainen kahvila.

Nukketeatteri Sampo

•  on perinteikäs, ammattimainen teatteritalo
•  on yksi nukketeatterin pioneereja Suomessa
•   esiintyy omien tilojensa lisäksi jatkuvasti eri puolilla pääkaupunkiseutua ja 

Uuttamaata
•   esittää nukketeatteria, joka on tehty lapsille, mutta joka on kiinnostavaa 

kaikille 
•  tuottaa vuosittain yksi tai kaksi uutta ensi-iltaa
•   on teatteri, jonka vanhimmat edelleen ohjelmistossa olevat esitykset ovat 

saaneet ensi-iltansa yli 25 vuotta sitten
•   työllistää 8 vakituista työntekijää ja yli 30 freelanceria,  

jotka ovat nukketeatterin, musiikin ja kuvataiteen ammattilaisia
•   kaikissa esityksissä elävä musiikki
•   tekee yhteistyötä monien kulttuurialan toimijoiden kanssa
•   on nukketeatteriin liittyvän koulutustoiminnan pioneeri ja järjestää koulu-

tusta useita kertoja vuodessa
•   julkaisee kirjallisuutta, musiikkia ja nukketeatterivälineistöä
•   on tunnettu myös Suomen rajojen ulkopuolella
•   on saanut kansallista ja kansainvälistä tunnustusta työstään
•   on Suomen UNIMAn (nukketeatterijärjestö) ja Suomen Assitejn (lastenteat-

terijärjestö) sekä Suomen Teattereiden jäsen
•   tarjoaa upeita teatterielämyksiä, jotka käsittelevät kaikille tärkeitä keskinäi-

sen vuorovaikutuksen ja toisista välittämisen teemoja mielikuvituksen, ilon, 
ja huumorin keinoin. 

Sukella satujen maailmaan Nukketeatteri Sampossa!

P U P P E T  T H E A T R E  S A M P O 
–  A  L I V I N G  O A S I S  F O R 
C H I L D R E N  A N D  A D U LT S !
Puppet Theatre Sampo was established in 1977 in Helsinki. It is a professional 
puppet theatre, that invites children and adults to enjoy themselves in a friend-
ly atmosphere in the center of the city, Erottajankatu 7. In addition to puppet 
shows aimed at people of all ages the theatre also offers much other activities. 
Sampo’s Fairytale Café is also open at the theatre.

Puppet Theatre Sampo

•   is a professional theatre with long traditions
•   is one of the pioneers of puppet theatre in Finland 
•   performs regularly around the capital area and elsewhere in addition to its 

own premises
•   performs puppetry for children, but is interesting for everybody
•   produces one or two new premieres every year
•   oldest performances still in repertoire had their first premiere over 25 years 

ago
•   employs 8 regular employees and over 30 freelancers,  

who are professionals of puppetry, music and visual arts
•   has live music in all performances
•   co-operates with many people and operators in the culture branch 
•   is a pioneer of education in puppetry and offers several courses every year
•   publishes literature, music and equipment for puppetry
•   is known also outside Finland
•   has received national and international recognition for its work
•   is a member of Finnish UNIMA (puppetry organization) and Finnish Assitej 

(children’s theatre organization) and Finnish Theatre Organization.
•   offers wonderful theatre experiences, that depict the themes of communi-

cation and caring for others, that are important to us all, by using means of 
imagination, joy and humor 

Dive into the world of fairytales at Puppet Theatre Sampo! 



O H J E L M A
P R O G R A M



DIVADLO U STARÉ HERECKY (CZ): MOWGLI

Esitys jossa toiminta korvaa sanat. Intian viidakko, villejä petoja, salakavalia 
matelijoita, kadonnut poika ja katerpillari…
Mowgli päätyy viidakkoon, keskelle ansoja ja vaaroja. Mitä tekee puhumaton 
lapsi susien, käärmeiden, tiikereiden ja muiden jättimäisten eläinten maail-
massa – jossa aikuisetkin vain juuri ja juuri selviävät? Voiko pieni poika selvitä 
viidakossa? Luonto on paljon värikkäämpi ja kiinnostavampi kuin miltä ensi 
silmäyksellä näyttää. 
Susi löytää Mowglin viidakosta ja karhusta tulee hänen suojelijansa. Mowglista 
on pidettävä huolta. Onko hän nälkäinen? Haluaisiko hän luun? Ei, hunaja on 
parempaa. Mowglin pitää oppia selviämään yksin, joten hän lähtee seikkailu-
retkille. Vähitellen hän ymmärtää, että elämä viidakossa edellyttää viisautta ja 
oveluutta, vaikka alkuun hänen jokaista liikettään salaa valvova karhu pelastaa 
hänet kiperistä tilanteista. Tämä olisi paratiisi ilman erästä julmaa tiikeriä…

Tarinaan rohkeudesta ja ystävyydestä tarvitaan hieman jännitystä ja vaaraa, 
mutta ei turhia sanoja.
Perustuu Rudyard Kiplingin teokseen Viidakkokirja.

A performance in which action replaces words. An Indian jungle, wild preda-
tors, insidious reptiles, a lost child and a caterpillar…
Mowgli ends up in the middle of a jungle full of traps and danger. What is a child 
who doesn’t even speak yet supposed to do in the world of wolves, snakes, ti-
gers and other giant animals that even adults can hardly deal with? Can a small 
boy survive in the middle of the wilderness? The nature is far more colourful 
and interesting than it seems at first glance. 
Mowgli is found in the jungle by a wolf and a bear becomes Mowgli’s guardian. 
Someone has to look after Mowgli. Is he hungry? Would he like a bone? No, 
honey will be better. Mowgli has to learn to survive alone so he sets out on 
exploration trips. Gradually he starts to understand that a life in the wilderness 
requires wisdom and shrewdness even though at first he is rescued from tricky 
situations by the bear who secretly watches Mowgli’s every move. It would 
look like a paradise if it weren’t for a bad tiger circling around…  

A story about courage and friendship cannot do without a bit of thrill and 
danger but certainly without useless words.
Based on Rudyard Kipling´s story.

  Annantalo
ke 22.8. klo 10 & 17 / Wed 22.8. at 10 am & 5 pm
Liput / Tickets 12€
Sanaton / Nonverbal
Ikäsuositus / Age recommendation: 3-100 vuotta / 3-100 years. 

 40 min.



Ohjaus ja musiikki / Director and Composer: Jirí Vyšohlíd 
Dramaturgia / Dramaturgy: Marta Ljubková
Lavastus ja nuket / Stage setting and puppets: Ludek Joska
Näyttämöllä / Starring: Jana Vyšohlídová

divadloustareherecky.cz



STEPHEN MOTTRAM (UK):  
THE PARACHUTE & WATCH THE BALL  
LASKUVARJO & KATSO PALLOA

Nuorina ja täynnä energiaa me lähdemme elämän seikkailuun. Löydäm-
me rakkautta, rakennamme koteja, saamme lapsia. Kun lapset lähtevät, 
koti tuntuu odotushuoneelta. On aika kiinnittää laskuvarjo ja suunnata 
rohkeasti viimeiseen hyppyyn – tuntemattomaan…
Laskuvarjo on lumoava tarina nuoruudesta, rakkaudesta ja vanhuuden 
kanssa kasvokkain joutumisesta. Stephen Mottram taikoo hahmonsa 
tyhjästä, vain muutaman valkoisen pallon ja puikon avulla. Mottram 
leikittelee sillä, miten aivomme aivomme hahmottavat näkemämme 
asiat, ja vie meitä vastustamattomasti liikkeen maailmaan, jossa asuvat 
kiehtovat, mutta olemattomat näyttelijät.

Katso palloa lähettää katsojat matkalle pitkin uusia ja vanhoja hermo-
ratoja – lyhyt, taianomainen esitys kertoo epäuskon jännityksestä. 
Se näyttää, että lopulta nukeillanäyttelijän tehtävä on pikemminkin 
manipuloida yleisöä eikä nukkea.

Young and full of energy we set off on life’s adventure. We find love, 
build homes and have babies. Then the children leave, and home feels 
like a waiting room. It’s time to strap on a parachute and take charge of 
things for that final leap into the unknown…
The Parachute is a mesmerising story about youth, love and confront-
ing old age. Armed with an armful of white tipped wands, puppeteer 
Stephen Mottram magics up his characters from nowhere. He plays 
with the way our brains make sense of things we see and stealthily reels 
us into a world of movement, populated by captivating, non-existent 
actors.

Watch the Ball sends us scurrying down neural pathways old and new 
in a short, magical piece about the suspension of disbelief. It shows 
that ultimately, the job of the puppeteer is to manipulate the audience 
rather than the puppet. 

  Nukketeatteri Sampo / Puppet Theatre Sampo
Ke 22.8. klo 18 / Wed 22.8. at 6 pm
To 23.8. klo 10 & 18 / Thu 23.8. at 10 am & 6 pm
Liput / Tickets 19€ / 15€ (torstaiaamun esitys kouluryhmille 10€/oppilas  
/ Thursday morning performance for school groups 10€ / pupil)
Sanaton / Nonverbal
Suunnattu aikuisille, sopii myös lapsille  
/ Directed at adults, suitable also for children

  1h

stephenmottram.com



Idea, nuket, näyttämöllä / Concept, puppets and performance:  
Stephen Mottram
Musiikin on säveltänyt ja tuottanut / Music composed and produced by  
Sebastian Castagna

Vuonna 1971 psykologi Gunnar Johansson kiinnitti valkoisia merkkejä avain-
kohtiin mustiin puetun näyttelijän vartalossa, ja kuvasi näyttelijää kävelemässä 
mustaa taustaa vasten. Hän yllättyi huomatessaan valkokankaalla liikkuvien 
valkoisten pisteiden sisältävän niin paljon informaatiota, että katsoja pystyi 
heti tunnistamaan liikkeessä olevan ihmisen, ja määrittelemään oikein tämän 
sukupuolen, iän ja mielentilan.
Johanssonin tutkimus sai elokuvateollisuuden kiinnostumaan motion capture 
-tekniikasta (liikkeenkaappaus). Stephen Mottram käyttää samaa ideaa toisin 
päin. Valkoiset pisteet hänen taikasauvojensa päissä paljastavat hetkellisiä 
hahmoja, joiden elämä muuttuu katsojalle merkitykselliseksi.

In 1971, the psychologist Gunnar Johansson attached white markers to a few 
key points on a black-costumed actor’s body and then filmed the actor walking 
against a black background. When the film was played back, he was surprised 
to find that the white spots seen moving relative to each other on the screen 
contained so much information, that not only could the viewer immediately 
identify a human walking, but also the gender, age and mood of the person.
Johansson’s research led the film industry to the techniques of motion capture. 
Stephen Mottram uses the idea in reverse. The white tips of his multiple magic 
wands reveal ephemeral characters whose lives we end up caring about.



Yleisö löytää itsensä Josef K:n roolista tässä musiikillisessa ja teatterillisessa 
luomuksessa, jossa aika menettää merkityksensä. Esitys vie katsojat säälimättä 
aina vain erilaisiin ympäristöihin, tutustuttaa heidät yhteiskunnallisen koneis-
ton sisäiseen elämään, ja paljastaa Josef K:n intiimin maailman. Tapahtumien 
keskelle sijoitettu yleisö joutuu ottamaan osaa oikeudenkäyntiin ja kantamaan 
vastuuta, oikeuden armosta. Dynaaminen esitys rakentuu Kafkan ajattelun 
tulkinnoille, joita avataan teatterin keinoin esineiden ja käsinukkien avulla, 
intensiivisten musiikillisten välisoittojen ja hienovaraisten tunnelmien kautta. 
Oikeusjuttu muuttaa esiintyjän, kielen, äänen, valon ja yleisön tasa-arvoisiksi 
elementeiksi, joita on melkein mahdotonta erottaa toisistaan. 
Hyvät naiset ja herrat: te olette syytettyjä!

The audience find themselves in the role of Joseph K. in this musical and 
theatrical composition without time. The play mercilessly shifts them between 
different environments, acquaints the audience with the inner workings of the 
society´s machine, and exposes the intimate world of Joseph K. The audience 
are placed at the centre of the developments, forced to submit to the Trial and 
take responsibility at the mercy of the court. This dynamic performance thrives 
on the interpretation of Kafka´s poetics through theatre, object, intense mu-
sical interludes, hand puppets, and subtle atmospheres. The Trial transforms 
the performer, the word, the sound, the light, and the audience into equal 
elements, which are almost impossible to part.
Ladies and gentlemen: You have been accused!LUTKOVNO GLEDALIŠCE MARIBOR (SLO): 

OIKEUSJUTTU TAI JOSEF K:N 
MURHEELLINEN TARINA
THE TRIAL OR THE WOEFUL STORY OF 
JOSEPH K. 

  Kulttuuriareena Gloria
ke 22.8. klo 19.30 / Wed 22.8. at 7.30 pm
to 23.8. klo 19.30 / Thu 23.8. at 7.30 pm
Liput / Tickets 19€ / 15€
Kieli / Language: slovenia, saksa, englanti / Slovenian, German, English
Aikuisille / For adults

  55 min

Teksti, musiikki, ohjaus / Text, music, directed by: Matija Solce
Näyttämöllä / Performed by: Miha Bezeljak & Miha Arh
Dramaturgia / Dramaturgy: Jelena Sitar Cvetko
Suunnittelu / Art direction: Primož Mihevc & Matija Solce
Valosuunnittelu / Lighting design: Matija Solce & Miljenko Knezoci
Nuket ja lavastus / Puppet and set design: Primož Mihevc
Pukusuunnittelu / Costume and wardrobe: Svetlana Maloic
Pukujen valmistus / Costume construction: Maja Švagelj 

www.lg-mb.si



NUKKETEATTERI SAMPO: LENNÄ LENNÄ 
LEPPÄKERTTU / FLY FLY LADYBUG

Pieni leppäkerttu etsii paikkaansa maailmassa. Matkalla se kohtaa uusia ystä-
viä. Leppäkerttu tahtoo oppia lentämään! Lennä lennä leppäkerttu on lämmin-
henkinen seikkailu, joka sukeltaa syvälle luontoon ja hyönteisten maailmaan, 
tutustuttaen katsojansa ruohikon asukkaisiin. Monipuolista musiikkia sisältävä 
sanaton esitys on myös omiaan tutustuttamaan perheen pienimmät katsojat 
teatterin ihmeelliseen maailmaan. Esityksen jälkeen on Leppäkerttu-työpaja, 
jossa yleisö pääsee tekemään oman ötökän! Rakenna leppäkerttu, hämähäkki 
tai vaikka koppakuoriainen. Esiintyjät opastavat ja antavat vinkkejä ötökän 
käsittelyyn. Vanhemmat mukaan opettelemaan ja auttamaan! Esitys on osa 
Annantalon Taiteiden yön ohjelmaa.

A little ladybug is searching for its place in the big wide world. On its journey 
it makes many new friends. The ladybug wants to learn to fly! Fly fly ladybug 
is an adventure that dives deep into the world of insects. This nonverbal 

Käsikirjoitus ja ohjaus / Script, director: Iivo Barić
Esittää / On stage: Sofia Airas & Satu Lankinen
Visuaalinen suunnittelu / Visual design: Matti Westerlund
Musiikki / Music: Iivo Barić & Satu Lankinen
Nukkejen ja lavasteiden rakennus / Scenography, puppets:  
Tape & Emma Komulainen
Valosuunnittelu / Lighting design: Immanuel Pax
Puvustus / Costumes: Kristiina Jokinen

nukketeatterisampo.fi

  Annantalo
To 23.8. klo 16.30 & 18  
/ Thu 23.8. at 4.30 pm & 18 pm
Vapaa pääsy – paikkoja rajoitetusti, 
ilmaislippujen jako Annantalossa kello 
16 alkaen / Free admission – limited 
number of seats, free tickets will 
be distributed starting at 4 pm in 
Annantalo.
Sanaton / Nonverbal
Vauvoille ja taaperoille 
/ For babies and toddlers 

 30 min

performance is accompanied with live music, and it is ideal for the little ones as 
a first theatre experience. After the performance you can make your own bug 
at our Ladybug workshop! Build a ladybug, a spider - or maybe a beetle? The 
performers will guide you and give advice on how to handle the bug. Parents 
are welcome to learn and help!
The performance is a part of Annantalo Art Centre’s Night of the Arts program.



Vauhdikas nukketeatterikonsertti täynnä pieniä tarinoita, suuria 
seikkailuja sekä teatterin taikaa! Tämä laiva on lastattu lauluilla, 
loruilla ja monenmoisilla soittimilla.
Luvassa on riemukkaita rytmejä ja sielukkaita sävelmiä, vaihtuvia 
tunnelmia sekä teatterinukkeja läheltä ja kaukaa. 

A fast-paced puppet theatre concert filled with little stories, great 
adventures and the magic of the theatre! This ship is loaded with 
songs, rhymes and many kinds of instruments. 
Prepare for joyful rhythms and soulful tunes, changing moods and 
theatre puppets from near and far.

Käsikirjoitus, ohjaus ja visuaalinen suunnittelu  
/ Text, director, and visual design: Iivo Barić
Esittää / On stage: Susan Aho, Iivo Barić, Antero Reinistö
Valo-, ääni- ja videosuunnittelu / Lighting, sound and video design:  
Immanuel Pax
Nuket / Puppets: Maija Barić, Mona-Rita Sanmark,  
Kevin Gorby, Iivo Barić
Puvustus / Costumes: Kristiina Jokinen
Lavasteiden rakennus / Scenography: Tape Komulainen,  
Emma Komulainen & työryhmä / working group
Musiikin sovitus / Music arrangements: Susan Aho, Iivo Barić,  
Antero Reinistö

nukketeatterisampo.fi

NUKKETEATTERI SAMPO:  
LAIVA ON LASTATTU / JOURNEY ON A SHIP

  Teatteri Avoimet Ovet
pe 24.8. klo 10 / Fri 24.8. at 10 am
Liput / Tickets: 12€ (ryhmät / groups 10€)
Kieli / Language: suomi / Finnish
Kaikenikäisille / For all ages

  50 min



HIJINX & BLIND SUMMIT (UK): MEET FRED

Fred haluaa olla ihan tavallinen tyyppi tavallisessa maailmassa, mennä töihin, 
tavata tytön. Mutta Fred on kankaasta tehty nukke – miten se onnistuu? 
Kun Frediä uhkaa tukien ja avustajiensa menetys, hänen elämänsä joutuu 
hallitsemattomaan syöksykierteeseen. Esityksen hulvaton huumori syntyy 
nuken kohtaamista tilanteista ja ennakkoluuloista ihmisten maailmassa. Meet 
Fred on myös allegoria järjettömän byrokratian kouriin joutumisesta. Esityksen 
esiintyjäkaartissa on sekä ammattinukketeatteritaiteilijoita että kehitysvam-
maisia näyttelijöitä. 

”Monet ihmiset, joiden kanssa työskentelemme, ovat riippuvaisia muiden avus-
ta voidakseen elää itsenäistä elämää. Fredin ja hänen nukeillanäyttelijöidensä 
välinen suhde perustuu keskinäiseen riippuvuuteen ja on täysin verrattavissa 
niihin tilanteisiin, joita kehitysvammaiset ja vammaiset ihmiset ylipäätään 
kohtaavat jokapäiväisessä elämässään. Kun teimme tätä esitystä, monet kehi-
tysvammaisista esiintyjistämme elivät tilanteessa, jossa avustusjärjestelmää 
uudistettiin. Aloimme tutkia, millaista Fredin elämä olisi, jos myös hän eläisi 
tässä ympäristössä: mitä jos Fred olisi vaarassa menettää Nuken Toimeentulo-
tuen (Puppetry Living Allowance, PLA), mitä Fred olisi ilman nukeillanäyttelijöi-
tään, selviytyisikö hän edes?”

Meet Fred, the two foot tall cloth puppet that fights prejudice every day. He 
just wants to be a regular guy, part of the real world, to get a job and meet a 
girl, but when threatened with losing his PLA (Puppetry Living Allowance), 
Fred’s life begins to spiral out of his control. Contains strong language and 
puppet nudity.

”Just as many of the people that we work with rely on support in order to live 
an independent life, so Fred relies on his three puppeteers simply to exist. The 
relationship of dependence and interdependence that exists between Fred 
and his puppeteers is the exact same situation that many people with learning 
disability and disability in general face in their everyday life. As we were ma-
king this show, many of our learning disabled performers were living through 
an overhaul of the benefits system. We began to explore how life would be for 
Fred if he also lived in this environment, what would happen if Fred is threaten-
ed with losing his Puppetry Living Allowance, what would Fred be without his 
puppeteers, would he even survive? ”

   Nukketeatteri Sampo / Puppet Theatre Sampo
Pe 24.8. klo 19.30 / Fri 24.8. at 7.30 pm
La 25.8. klo 14.00 & 19.30 / Sat 25.8. at 2 pm & 7.30 pm
Liput / Tickets: 19€ / 15€
Kieli / Language: englanti / English  
englanninkielinen tekstitys / subtitles in english
Aikuisille / For adults

  1h 20min



Esiintyjät ja nukeilla näyttelijät / Performers and puppeteers:  
Dan McGowan, Ben Pettitt-Wade, Gareth John, Morgan Thomas,  
Sam Harding, Jess Mabel Jones, Lindsay Foster & Richard Newnham  
Ohjaus / Director: Ben Pettitt-Wade 
Valosuunnittelija / Lighting Designer: Ceri James 
Teknikko / Technician: Tom Ayres 
Fred-teemamusiikki / Fred Theme Music: Jonathan Dunn 
Nuken suunnittelu ja toteutus / Puppet design and realisation: Blind Summit 
Nukketeatteridramaturgit / Puppetry Dramaturgs:  
Tom Espiner & Giulia Innocenti (Blind Summit) 

hijinx.org.uk & blindsummit.com



LUTKOVNO GLEDALIŠCE MARIBOR (SLO): 
LITTLE BLUE AND LITTLE YELLOW 
PIENI SININEN JA PIENI KELTAINEN

Pieni Sininen ja Pieni Keltainen ovat parhaat ystävykset, jotka jakavat yhdessä 
kaikki seikkailunsa. Eräänä päivänä he iloisina halaavat toisiaan – ja muuttuvat 
VIHREIKSI! Kotiin palattuaan ei perhekään heitä enää tunnista. Kekseliäästi 
värien kautta toteutettu leikkisä esitys vie pienet ja isot katsojansa identitee-
tin ja ystävyyden maailmaan.
Visuaalinen esitys perustuu Leo Lionnin palkittuun kuvakirjaan Little Blue and 
Little Yellow (1959).

Little Blue and Little Yellow are the best of friends. Together, they go to school 
and play. One day, they embrace and become – green. They return home diffe-
rent, and are not recognized by their families. Through a dynamic interplay of 
colors, little and big theatregoers alike come face to face with many important 
questions about themselves and others.
Leo Lionni gained extensive recognition with his picture book Little Blue and 
Little Yellow, published in 1959.

Ohjaus / Directed by: Miha Golob
Nuket / Puppets by: Primož Mihevc, Darka Erdelji & Mojca Bernjak
Lavastus / Set design: Lucijan Jošt & Branko Caserman
Säveltäjä / Composer: Vasko Atanasovskii
Apulaisohjaajat / Assistant directors: Natan Esku & Elena Volpi
Käännös / Translation by: Mojca Redjko
Kielellinen neuvonantaja / Language coach: Metka Damjan
Valosuunnittelu / Lighting design: Miljenko Knezoci
Äänisuunnittelu / Sound design: Mitja Pastirk
Esiintyjät / Performers: Miha Bezeljak & Anže Zevnik
Valokuvat / Photography: Boštjan Lah

www.lg-mb.si

   Annantalo
la 25.8. klo 13 & 16 / Sat 25.8. at 1 pm & 4 pm
Liput / Tickets: 12€
Kieli / Language: Lähes sanaton & suomi / Almost nonverbal & Finnish
Ikäsuositus / Age recommendation: 3+ 

   40 min



KUUMA ANKANPOIKANEN: TUULEN VIEMÄÄ  
GONE WITH THE WIND

”With enough courage you can do without a reputation!”
Kuuma Ankanpoikanen tekee sen taas! Kaikkien aikojen klassikkoelokuva tör-
keänä 20-minuutin piraattikopiona! Kuka kaipaa Vivien Leightä kun roihuavien 
tunteiden ja uskomattomien juonenkäänteiden tulkkina on kaksi valtakunnan 
ihastuttavinta nukketeatteritaiteilijatarta: Sirpa Järvenpää ja Merja Pöyhönen. 
Atlanta, Scarlett O’Hara ja mitättömät mieshahmot palavat vauhdilla ja tyylillä, 
jollaisia et edes unelmoinut koskaan kokevasi. Ja jollei nyt kaikki sattuisi mene-
mään ihan putkeen… niin… After all, tomorrow is another day!

”With enough courage you can do without a reputation!”
Kuuma Ankanpoikanen does it again! The classic movie of all times as a 
20-minute outrageous pirate copy! Who asks for Vivien Leigh anymore, when 
the flaming feelings and unbelievable twists in the plot are translated by two of 
the most charming puppeteers: Sirpa Järvenpää and Merja Pöyhönen. Atlanta, 
Scarlett O´Hara and the insignificant male characters burn quickly and with a 
style, that you never dreamed you would get to see. And if everything should 
not go as planned… well… After all, tomorrow is another day!

Konsepti ja esittävät / Concept, performed by   
Sirpa Järvenpää & Merja Pöyhönen
Nuket / Puppets: Sirpa Järvenpää
Käsikirjoitus /Text: Merja Pöyhönen
Musiikkiapu / Musical assistance: Hilla Väyrynen
Ohjausapu / Directing assistance: Antti-Juhani Manninen
Kiitos / Thank you: Margaret Mitchell, Viktor Fleming & internet

kuumaankanpoikanen.com

   Teatteri Avoimien Ovien aulassa / In the lobby of Teatteri Avoimet Ovet
pe 24.8. klo 17 & 17.45 & 18.30 / Fri 24.8. at 5 pm & 5.45 pm & 6.30 pm
Liput / Tickets 12€
Kieli / Language: suomi / Finnish
Aikuisille / For adults

   Kesto / Duration: 20 min.



TEHDAS TEATTERI: ERITTÄIN HYVÄ 
YSTÄVÄNI PARONI VON MÜNCHHAUSEN 
MY VERY GOOD FRIEND, BARON VON 
MÜNCHHAUSEN

Timo Väntsin nukketeatterishow maailman kuuluisimmasta luikurin 
laskettelijasta. Nyt puhdistuu valehtelijaparonin maine!
Paroni von Münchhausenin ystävä aikoo antaa paronille mahdollisuu-
den todistaa tarinansa todeksi. Itseriittoisen herran matkassa alkaa 
tapahtumasarja, joka on totta – ainakin Paroni von Münchhausenin 
mielestä.

Esitys on ylistys tarinoille, joita kerromme toisillemme kahvikupin ää-
ressä, kapakoissa, bussipysäkeillä, hautajaisissa, sängyssä, työpaikoilla. 
Se on esitys elämäntarinoista, elämän hulluista hetkistä, toveruudesta. 
Mitä meistä jää jäljelle kun arkku naulataan kiinni ja mitä me haluaisim-
me, että jäisi? Kenties tarinoita, ja mitä hullumpia niin sen parempi. 

Timo Väntsi´s puppet show about the world famous liar – now his repu-
tation will be purged! A friend of Baron von Münchhausen is giving the 
Baron a chance to prove his magnificent stories true. On a journey with 
this self-absorbed gentleman begins a series of events, that is true – at 
least if you ask Baron von Münchhausen himself.

The performance celebrates the tales, that we tell each other over a 
cup of coffee, in bars, on bus stops, at funerals, in bed, at work. It is a 
performance about life stories, the crazy moments in life, companion-
ship. What remains of us, when the coffin is nailed shut, and what would 
we like to remain? Stories, maybe – the crazier the better.

Käsikirjoitus, nuket ja lavastus / Text, puppets and scenography:  
Timo Väntsi
Musiikki / Music: Kari Mäkiranta
Ohjaus ja esiintyjät / Directors, on stage: Timo Väntsi ja Kari Mäkiranta
Valosuunnittelu / Lighting design: Jarkko Forsman
Puvustus / Costumes: Sari Stenlund
Graafinen suunnittelu / Graphic design: Wille Heino

tehdasteatteri.fi

  Teatteri Avoimet Ovet
la 25.8. klo 18 / Sat 25.8. at 6 pm
Liput / Tickets 19€ / 15€
Kieli / Language: suomi / Finnish
Aikuisille / For adults

   1h 20 min, ei väliaikaa / No pause



NUKKETEATTERI OFELIA: REETU JA LOLA 
REETU AND LOLA

Käärmeitä Käpykylässä! Tuntematon laatikko on laskeutunut hiirineiti Adal-
miinan kotikannon katolle. Laatikon sisältä kuuluu rapinaa. Adalmiina kipittää 
hakemaan Valtteri Villisikaa apuun. Valtteri on kuullut hurjia uutisia: Käpyky-
lään on muuttamassa käärmeitä! Ja käärmeet syövät hiiriä!
Mystinen laatikko aukeaa ja kannen alta kurkistaa kaksi pikkuista käärmettä: 
Reetu ja Lola. He ovat kulkeneet pitkän matkan Käärmesaarelta saakka ja ovat 
uupuneita ja nälkäisiä. Lola odottaa innoissaan kohtaamista käpykyläläisten 
kanssa. Reetua huolettaa; mitä jos he eivät pidä käärmeistä?
Reetu & Lola kertoo tuntemattoman pelosta. Suomalainen yhteiskunta 
on muutoksessa. Tänne tulee yhä enemmän ihmisiä muualta maailmasta. 
Lasten rooli tässä muutoksessa on tärkeä. Miten muualta tulleet ja Suomessa 
syntyneet lapset suhtautuvat toisiinsa? Millaiseksi heidän kohtaamisensa muo-
dostuu? Työryhmä on koonnut materiaalia näytelmään mm. esikouluikäisille 
suunnatuissa tarinatyöpajoissa. 

Snakes in Cone Village! A mysterious box has landed on the roof of Adalmiina 
the mouse. Something rattles in the box. Adalmiina asks Valtteri the wild boar 
for help. Valtteri has heard terrific news: snakes are moving to Cone Village! 
And snakes eat mice!
The mysterious box opens and two little snakes look out: Reetu and Lola. They 
have travelled a long way from Snake Island and they are tired and hungry. Lola 
can´t wait to meet everyone in Cone Village, but Reetu is worried; what if they 
don´t like snakes?
Reetu and Lola is a puppet play about the fear of the unknown. The Finnish 
society is changing. More and more people are coming here from other count-
ries. Children´s role in this change is vital. How do the children interact and 
encounter each other? The ensemble has collected material from pre school 
children in storytelling workshops. 

Käsikirjoitus / Written by: Nina-Maria Häggblom
Ohjaus / Director: Salla Leino
Nuket ja lavastus / Puppets and scenography: Anne Lihavainen
Esiintyjä / On the stage: Anne Lihavainen
Musiikki / Music: Petter Korkman

nukketeatteriofelia.fi

   Annantalo
su 26.8. klo 14 / Sun 26.8. at 2 pm
Liput / Tickets 12€
Kieli / Language: suomi / Finnish
Ikäsuositus / Age recommendation: 3+

   1h



NUKKETEATTERI NIVELTÄMÖ:  
NUKKEMUSIKAALI / PUPPETMUSICAL

Nukkemusikaali - pikakelaus Euroopan historiaan on aikuisille ja nuorille 
suunnattu näytelmä jonka keskiössä on musiikki, nuket sekä Euroopan historia, 
huumoria unohtamatta. Se kertoo Euroopan historian pikakelauksella Antiikin 
Kreikasta ristiretkiin ja teollisesta vallankumouksesta toiseen maailmansotaan 
— nukeilla esitettynä, musiikin säestyksellä ja mustalla huumorilla maustettu-
na. Esitys on lähes sanaton, oikeaa kieltä käytetään vain lauluissa. Nukkemusi-
kaali tekee nukketeatterista käsinkosketeltavan taianomaista ja monikerrok-
siset musiikkinumerot rakentuvat katsojien silmien edessä ammattitaidolla. 
Nukkemusikaali on ensimmäinen osa nukkemusikaalien trilogiaa, jotka 
kertovat valkoisen miehen historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Esitystä on 
tukenut Taiteen edistämiskeskus. 

In the Puppetmusical the puppeteers create living and breathing musical 
numbers with instruments, voice, loopers, modern technology and the puppets 
themselves. The Puppetmusical is the first part of trilogy of musicals that have 
an aim of looking at the past, present and the future of the white man. The 
remaining parts will look at the present and the future as this one delves into 
the past. The Puppetmusical - His Story - tells the history of Europe in fast 
forward manner all the way from ancient Greece to the crusades and from the 
industrial revolution to the second World War with just a few words. It uses 
puppet theatre, object theatre, and loads of black humour. Come and see how 
the puppets will interpret our brutal history! 

Ohjaus ja käsikirjoitus / Text, Director: Kaisa Karekallas
Lavalla / On stage: Sanna Heiskanen, Ilmari Myllynen & Tuuli Pesonen
Musiikki ja sävellykset / Music and Composition:  
Sanna Heiskanen, Kaisa Karekallas, Ilmari Myllynen & Tuuli Pesonen
Valot / Lights: Kaisa Karekallas & Markus Karekallas
Äänet / Sound: Ilmari Myllynen
Lavastus, tarpeisto & nukenrakennus / Scenography, props & puppets:  
Kaisa Karekallas, Tuuli Pesonen & Minna Sundelin

niveltamo.com

   Teatteri Avoimet Ovet
Su 26.8. klo 16 / Sun 26.8. at 4 pm
Liput / Tickets 19€ / 15€
Sanaton / Nonverbal
Ikäsuositus / Recommended age: 12+

    1h15min



Musiikkiteatterillinen psyko-slap-stick – George Orwellin dystopian 1984 
inspiroimana.
Tulevaisuuden yhteiskunnan maanalaista päämajaa johtavat maailman vii-
saimmat eläimet: rotat! Kohtaa primitiiviset nuket silmästä silmiin – ne ovat jo 
haistaneet sinut ja odottavat sinua nähdäkseen miten reagoit!
RAT käsittelee yksinkertaisilla nukketeatterin keinoilla nykypäivän elämäntyy-
liä ja pääoman kaiken ylittävää valtaa. Vanhat kansanlaulut yhdistyvät uusien 
musiikki-instrumenttien kokeilevaan soundiin.
Esityksen voimakas musiikillinen tunnelma muodostaa vastakohdan kokeelli-
selle nukketeatterille synnyttäen aivan uudenlaista teatteria.

Musical-theatrical psycho slap-stick inspired by George Orwell’s dystopia 
1984. The underground headquarters of the future society is led by the 
smartest animals on the world: rats! Primitive glove puppets. Meet them face 
to face – from two eyes to twelve eyes – their snouts have already sniffed you 
are here, they are waiting for you to spark off your reaction!
The simple principle of puppet theater as a paraphrase of today’s lifestyle 
and the power of capital as the most powerful thing. Old folk music combines 
experimental sound of new musical instruments.
New theatrical form – combination of puppet craft and experiment.

Ohjaus / Directed by: Matija Solce
Musiikki / Music: Fekete Seretkek
Lavastus / Scenography: Matija Solce & Jirí N. Jelinek
Musiikki-instrumentit / Music instruments: Ondrej Janoušek
Lavalla / Cast: Matija Solce, Jirí N. Jelínek, Pavol Smolárik, Anna Bubníková & 
Ivo Sedlácek.
Tuotanto / Producer: Studio Damúza

www.damuza.cz & feketeseretlek.cz

STUDIO DAMUZA & FEKETE SERETLEK  
(CZ, SLO): RAT

   Kulttuuriareena Gloria
Su 26.8. klo 18 / Sun 26.8. at 6 pm
Liput / Tickets 19€ / 15€
Kieli / Language: englanti ja tsekki / english and czech
Aikuisille / For adults

   1h



KREPSKO (CZ, FIN): BISTRO BEYOND

Jossakin maailman laidalla on kipeän nostalginen Bistro Beyond – siellä 
tarjoillaan viimeisiä toiveita kupillisen kyyneliä kera, jättäen silti loput-
toman ruokahalun...

Tämä esitys on tumman viihdyttävä tarina, vierailu kaukaiseen tule-
vaisuuteen, silti menneisyyden kiehtovalla kauneudella. Siellä missä 
ero eläimien ja ihmisten välillä on jatkuvasti venytetty, siellä missä 
kuulemme kaukaisten domrien melankoliset melodiat ja väärin viritetyt 
radioasemat – siellä on vihoviimeisin Bistro. Siellä eriskummalliset 
olennot riipivät elantonsa ja huumorin tähteet yhteiskunnan jätöksistä, 
ja vaihtavat sen annokseen unohdetussa Bistrossa. Ja lopultakin, kuka 
on aterioimassa ja kuka on itse ateriana? 

Somewhere on the edge of the world stands the painfully nostalgic  
Bistro Beyond - serving the last hopes with a cup of teardrops, still 
leaving an endless appetite for more...

This performance is a darkly entertaining story, a visit to the far future 
with the fascination and beauty of the past. There where borders 
between animals and humans are constantly stretched, where we hear 
the melancholy melodies of far-away domras and untuned radio-sta-
tions - there is the very last Bistro. There bizarre beings are scraping 
their living and scraps of humour from the left-outs of society, trading 
it for a dinner in the forgotten Bistro Beyond. After all, who is at the 
dinner and who is the dinner?

   Nukketeatteri Sampo / Puppet Theatre Sampo
Su 26.8. klo 20 / Sun 26.8. at 8 pm
Liput / Tickets 19€ / 15€
Sanaton / Nonverbal
Aikuisille / For adults

   1h



Esittää / Presented by K R E P S K O theatre group
Ohjaus / directed by: Linnea Happonen
Musiikin sävellys / music composed by: Mayim Alpert
Visuaalinen suunnittelu / visual design: Kristel Maamägi
Valosuunnittelu / light-design: Tobias Stål
Erityiskiitokset / with special thanks to: Lemmi, Haide, Ingrida Picukane
Yhteistuotanto / co-produced by Piip and Tuut Mängumaja, Tallinn krepsko.com



E L O K U V A T  
F I L M S

   Nukketeatteri Sampo / Puppet Theatre Sampo 
Taiteiden yönä / On the Night of the Arts 
to 23.8. klo 20.30 / Thu 23.8 at 8.30 pm
Keskustelu elokuvan jälkeen / Discussion after the film

   Päivälehden museo / Päivälehti Museum
pe 24.8. & la 25.8. klo 18.30 / Fri 24.8. & Sat 25.8. at 7.30 pm

Vapaa pääsy / Free admission
Aikuisille / For adults

   15 min

NUKKEMESTARI / PUPPET MASTER

Yksinäinen nainen antaa miehen muuttaa itsensä nukeksi, jotta edes 
joku hyväilisi häntä. Mutta kun mies kyllästyy nukkeen, tämä ei päästä-
kään irti. Näyttelijöitä ja nukkeja yhdistävä fantasiadraama Nukke-
mestari on kauhuelementtejä sisältävä runoelma rakkaudenkaipuusta, 
esineellistävästä parisuhteesta ja toiseen ihmiseen takertumisesta.

Hanna Bergholm on elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja, joka on valmistunut 
Taideteollisesta korkeakoulusta. Hän on ohjannut kansainvälisesti palkittu-
ja lyhytelokuvia ja Ylelle lasten draamasarjan Reetta ja Ronja. Tällä hetkellä 
Bergholm valmistelee ensimmäistä pitkää elokuvaansa Pahanhautoja.

A lonely woman, yearning to be caressed, allows a man to transform her 
into a puppet. But when the man loses his interest, the puppet won`t 
let go. The Puppet Master is a fantasy drama with horror elements. It 
combines actors and puppets in a poetic story about longing for love, 
living in an objectifying relationship and clinging to another person.

Hanna Bergholm is a Finnish film director and screenwriter. She 
graduated from ELO Film School Finland. She has directed internatio-
nally awarded short films and children`s drama TV series. Currently 
Bergholm is working on her first feature film Birds of a Feather.

Ohjaus, käsikirjoitus, tuotanto / Director, Script, Producer:  
Hanna Bergholm
Kuvaus / Cinematography: Arttu Peltomaa
Ääni / Sound: Juho Luukkainen
Editointi / Editing: Hanna Bergholm, Hanna Kuirinlahti
Lavastus / Set design: Heini Maaranen
Säveltäjä / Composer: Janne Storm
Nukentekijät / Puppet makers: Heini Maaranen, Hilla Väyrynen



E L O K U V A T  /  F I L M S

WOMEN IN PUPPETRY &  
PUPPET ANIMATION

  Päivälehden Museo / Päivälehti museum 
pe 24.8. & la 25.8. klo 17 / Fri 24.8. & Sat 25.8. at 5 pm 
Aikuisille / For adults 

  80 min

Vapaa pääsy / Free admission

Tämä lyhytelokuva-showcase esittelee naisohjaajia, -animaattoreita, -nukeilla-
näyttelijöitä ja muita -elokuvantekijöitä kameran edessä ja takana. Kokoelma 
heijastaa nykypäivän nukketeatterissa ja nukkeanimaation parissa työskente-
levien naisten asiantuntemusta ja kokemuksia vaihtoehtoisista naisjohtajista 
naispuolisiin näkemyksiin seksuaalisuudesta, konflikteista ja suhteista.

Elokuvasarja on tuotettu yhteistyössä Puppet Placen ja Bristol Puppetry Festivalin 
kanssa, ja sen ensiesitys oli Bristolin festivaalilla.

Bristol Puppetry Festival on Iso-Britannian tärkeimpiä kansainvälisiä festivaaleja, 
joka juhlistaa nukkeja ja animaatioita kaikissa muodoissaan lavalla ja valkokan-
kaalla. Tämä biennaali on tuonut parhaita esityksiä ja elokuvia nähtäville Bristoliin 
vuodesta 2009, sekä toivottanut tervetulleeksi tunnettuja ja nousevia lahjakkuuk-
sia ympäri maailmaa.

Puppet Place on Iso-Britannian nukketeatterin ja animaation keskittymä joka 
hallitsee kaiken sukkanukeista valtaviin karnevaalirakenteisiin.

Elokuvien esittelyt

0.  Traileri – Ohjaus: Emma Windsor (UK 2017)

1.   Don’t Think Of A Pink Elephant – Ohjaus: Suraya Raja  
Tyttö taistelee ahdistuksen synnyttämiä pakko-oireita vastaan. (UK 2017)

2.   Adam – Ohjaus: Evelyn Ross  
In the beginning of them She created us (Alussa Hän loi meidät). (US 2016)

3.  Belle & Bamber – Ohjaus: Alex Forbes  
Kieroutunut draamakomedia pienestä tytöstä nimeltä Belle ja hänen mieliku-
vitusystävästään Bamberista. (UK 2016)

4.  Higher Lover – Ohjaus: Elizabeth Johnson & Katie Hood 
Stop motion -musiikkivideo brittiläisestä Hanami Family -bändistä. (UK 2107)

5.   Punch’s Letters To His Son – Ohjaus: Jenny Dee 
Mukaelma vuoden 1848 romaanista “Punchin kirjeet pojalleen”. Punchin poika 
etsii vastauksia, isästään, itsestään.  (UK 2017)

6.   A Love Story – Ohjaus: Anushka Kashani Naanayakkara  
Voimakas tarina rakkaudesta pimeyden edessä, stop motion -animaationa. 
(UK 2016)

7.   Old Man – Ohjaus: Alicia Eisen  
Mies kohtaa pahimman pelkonsa. (CAN 2016)

8.   The Owl and the Lemming – Ohjaus: Roselynn Akulukjuk – Perinteinen tarina 
– nuori pöllö nappaa sopulin syötäväkseen, vai nappaako? (CAN 2016)

9.   Evening – Ohjaus: Izabela Plucinska – Mies ja nainen eivät enää tiedä, mitä 
sanoa toisilleen – joten he alkavat toimia. (GER 2016)

10.   Under the Same Sky – Ohjaus: Sylvia Ziemann 
Kaksi jänistä mietiskelee yötaivasta Saskatchewanin preerialla. (CAN 2016)

11.   Wolf Eyes – Ohjaus: Katherine Boyer  
Nukketeatterimusiikkivideo kanadalaiselle Rah Rah -bändille. (CAN 2016)

12.   Boris Noris – Ohjaus: Laura Beth Cowley  
Lyhyt stop motion -elokuva siitä, kun asioita EI jaeta. (UK 2017)

13.   Kathleen’s Diary – Ohjaus: Chrystene Ells  
Tutkii monia kadonneita tarinoita, jotka perustuvat rouva Kathleen Clewsin 
aitoihin päiväkirjamerkintöihin. (CAN 2017)

14.   Now You See It – Ohjaus: Rebecca Manley  
Lyhytelokuva ympäristötuhosta, selostajana Ewan McGregor. (UK 2017)



This short film showcase celebrates the talent of female directors, animators, 
puppeteers and other filmmaking creatives, in front and behind the camera. From 
alternative leading ladies to female views on sexuality, conflict and relationships – 
this recent collection reflects the expertise and experiences of women working in 
puppetry and puppet animation today.

The film series is a coproduction of Puppet Place and Bristol Festival of Puppetry, 
and it was first aired at the Bristol Festival.

Bristol Festival of Puppetry is the UK’s foremost international puppetry festival, 
celebrating puppetry and animation in all its forms on stage and on screen.  This 
wonderful biennial event has been bringing the very best in puppet performance 
and film to Bristol since 2009 and has welcomed celebrated and emerging talent 
from the South West and around the world.

Puppet Place is the UK hub for puppetry and animation. We believe puppets can 
open up worlds, start conversations, capture a notion, take risks, and tap into 
something in absolutely everyone. From sock puppets to huge carnival creations, 
we champion it all, and every two years, we go all out and celebrate our love of all 
things animated at Bristol Festival of Puppetry.

 

Introductions of the films

0.   Trailer – Director: Emma Windsor (UK 2017)

1.   Don’t Think Of A Pink Elephant – Director: Suraya Raja  
A girl fights against compulsions brought on by anxiety. (UK 2017)

2.   Adam – Director: Evelyn Ross  
In the beginning of them She created us. (US 2016)

3.   Belle & Bamber – Director: Alex Forbes – A twisted comedy-drama about a 
little girl named Belle and her imaginary friend, Bamber. (UK 2016)

4.   Higher Lover – Directors: Elizabeth Johnson & Katie Hood  
Stop motion music video for British band, Hanami Family. (UK 2107)

5.   Punch’s Letters To His Son – Director: Jenny Dee  
Devised from the 1848 novel ’Punch’s Letter’s to his Son’. Punch’s son is 
searching for answers, about his father, about himself. (UK 2017)

6.   A Love Story – Director: Anushka Kashani Naanayakkara  
A powerful tale about love faced with darkness conveyed through stop motion 
animation. (UK 2016)

7.   Old Man – Director: Alicia Eisen  
A man who confronts his greatest fear. (CAN 2016)

8.   The Owl and the Lemming – Director: Roselynn Akulukjuk 
A traditional story - a young owl catches a lemming to eat, or does he?  
(CAN 2016)

9.   Evening – Director: Izabela Plucinska – A man and a woman have run out of 
words to say to each other – so they take action. (GER 2016)

10.  Under the Same Sky – Director: Sylvia Ziemann – Two rabbits contemplate 
the night sky on the Saskatchewan prairies. (CAN 2016)

11.   Wolf Eyes – Director: Katherine Boyer –  
Puppetry music video for Canadian band, Rah Rah. (CAN 2016)

12.   Boris Noris – Director: Laura Beth Cowley  
A short stop-motion film about NOT sharing. (UK 2017)

13.   Kathleen’s Diary – Director: Chrystene Ells  
Explores many lost stories based actual diary entries made by Mrs. Kathleen 
Clews. (CAN 2017)

14.   Now You See It – Director: Rebecca Manley – A short film about  
environmental damage featuring the voice of Ewan McGregor. (UK 2017)

E L O K U V A T  /  F I L M S

http://www.puppetplace.org

https://www.bristolfestivalofpuppetry.org



E L O K U V A T  /  F I L M S

NUKKETEATTERIA YLEN ARKISTOSTA
Päivälehden museossa pääset kurkistamaan suomalaisen televisioidun nukke-
teatterin historiaan. Vuonna 1960 pyörähti käyntiin ensimmäinen suomalainen 
lastenohjelma, Raninien tv-perhe. Ohjelmassa nähtiin mm. Irja ja Matti Raninin 
laatimia nukketeatteriesityksiä, joiden vakiotähtenä oli Kasper-nukke.

Raninien tv-perheen myötä alkoivat säännölliset lastenohjelmien lähetykset. 
Ohjelmaa lähetettiin aina torstai-iltapäivisin puolen tunnin jaksoissa. Vuonna 
1963 ohjelman nimi muutettiin Niksulan TV:ksi. Ohjelmassa esitettiin myös lyhyt-
filmejä ja kansainvälisiä piirrettyjä. Kokoelmassa nähdään seuraavat Niksula tv:ssä 
esitetyt ohjelmat: Prinsessa ja sikopaimen (1966), Rautatiemuseo (1968), Tallinna 
(1968) ja Postiauto (1969).

Yle Lastenohjelmat

PUPPETRY FROM THE ARCHIVES OF YLE – 
FINNISH BROADCASTING COMPANY
In Päivälehti Museum you will have a chance to take a peak in the history of 
Finnish puppetry in television. In 1960 started the first Finnish tv-program for 
children, The Ranin Family on TV. Irja and Matti Ranin did also puppetry in this 
broadcast, with the puppet Kasper as a main figure.

The Ranin Family on TV was the beginning of regularly continuing tv-programming 
for children. The program was broadcasted on Thursday afternoons, in 30-minute 
episodes. In 1963 the program got a new name, Niksula TV. It featured also short 
films and international cartoons. In this collection are the following programs, 
broadcasted in Niksula TV: Prinsessa ja Sikopaimen (1966), Rautatiemuseo (1968), 
Tallinna (1968) and Postiauto (1969). 

Yle Lastenohjelmat / Children’s Programs

  Päivälehden museo / Päivälehti Museum, 22.-24.8. 

22.-24.8. päivittäin klo 12 & 13 & 14 & 15.  
Taiteiden yönä to 23.8. myös klo 16 & 17

22.-24.8. daily at 12 pm & 1 pm & 2 pm & 3 pm.  
On the Night of the Arts Thu 23.8. also 4 pm & 5 pm 
Vapaa pääsy / Free admission

   noin / appr. 1h. Mukaan voi tulla milloin vain! / Come in at any time!



DIVADLO U STARÉ HERECKY    
www.divadloustareherecky.cz

Divadlo U staré hereckyn eli Vanhan näyttelijättären teatterin perusti näyt-
telijä Jarmila Vlcková Hradec Královéssa, Tšekissä vuonna 1998. Vlcková on 
valmistunut näyttelijäksi Prahan DAMU:sta (Esittävien taiteiden akatemian 
teatterin osasto). Hän on tehnyt teatteria sekä aikuisille että lapsille ja on 
kotimaassaan tunnettu näyttelijä myös TV:stä. Teatterin toinen jäsen on hänen 
tyttärensä Jana Vyšohlídová, joka on myös valmistunut DAMU:sta, nukketeat-
terin osastolta. Hän on esiintynyt eri puolilla Tsekkiä. Teatterin ohjelmistossa 
on 10 eri esitystä, joiden tekemisessä on ollut mukana ohjaajia, muusikoita ja 
lavastajia muista tunnetuista tšekkiläisistä teattereista. 

The Old Actress’s Theatre was founded in Hradec Králové in 1998 by actress 
Jarmila Vlcková. Currently the theatre’s repertoire counts 10 plays. Vlcková 
has graduated from DAMU (The Theatre Faculty of the Academy of Per-
forming Arts) and has made theatre for both adults and children. She is quite 
well known in her home country, also from the TV. The other member of the 
theatre is her daughter Jana Vyšohlídová. She is also a graduate of DAMU, the 
Department of Alternative and Puppet Theatre. She has performed around the 
country in different theatres.  

STEPHEN MOTTRAM  stephenmottram.com

Kolmenkymmenen vuoden ajan Stephen on kiertänyt maailmaa aikuisille teh-
dyillä marionettiesityksillä. Tunnetuimmat niistä ovat In Suspension, The Seas of 
Organillo, ja The Seed Carriers. Hän on työskennellyt myös sellaisissa elokuvissa 
kuin Pieni Kauhukauppa (The Little Shop of Horrors) ja marionettielokuva Strings. 
Stephen on kouluttautunut Lontoossa ja Budapestissa miimikoksi. Hän on kiin-
nostunut liikkeen kautta tapahtuvasta kommunikaatiosta ja viettää nykyään 
suuren osan ajastaan opettaen. 

For thirty years, Stephen has been touring the globe with marionette shows 
for adult audiences. Best known of these are In Suspension, The Seas of Organillo 
and The Seed Carriers. He also worked on films like The Little Shop of Horrors 
and Strings. Trained in London and Budapest as a mime, he has a deep interest 
in communication through movement and spends a lot of time nowadays 
teaching.  

HIJINX & BLIND SUMMIT   
www.hijinx.org.uk  |  www.blindsummit.com

Hijinx on osallistavan teatterin ryhmä Walesin Cardiffista. Sen esityksissä on 
mukana kehitysvammaisia näyttelijöitä ammattinäyttelijöiden rinnalla. Heidän 
uskomaton lahjakkuutensa on Hijinxin esitysten sydän, josta syntyy mukaansa-
tempaavaa, yllättävää ja provokatiivista luovaa taidetta. 
Blind Summit Lontoosta on esityksissään ylittänyt rajoja ja muuttanut ihmisten 
odotuksia nukketeatterista ja siitä, mitä sillä voidaan saavuttaa. Se käyttää 
nukketeatteria luodakseen uuden tyylilajin ja tähtää työssään yhtä korkeaan 
tasoon kuin parhaat teatterit, joiden esiintyjät ovat ihmisnäyttelijöitä. 

Hijinx is an inclusive theatre company based in Cardiff. All of its productions 
include learning disabled performers alongside performers without learning 
disability. The ability of these effortlessly talented performers is at the heart 
of every show they produce, creating work that is utterly absorbing, surprising 
and provocative.
Blind Summit is based in London and is recognised as one of the UK’s most 
exciting companies working with puppetry. It uses puppetry to invent a new 
style of theatre, and makes works that challenge audiences’, collaborators’ and 
peers’ expectations of what can be achieved through puppetry.  

A R T I S T I T  J A 
E S I I N T Y J Ä T  /  
A R T I S T S  A N D 
P E R F O R M E R S



NUKKETEATTERI OFELIA  nukketeatteriofelia.fi

Nukketeatteri Ofelia on kiertävä nukketeatteri joka täytti 10 vuotta 2016. 
Anne Lihavaisen sooloteatterin kotipesä on Porvoon taidetehtaalla. Anne on 
tehnyt nukketeatteria yli 20 vuotta ja työskennellyt myös Teatteri Mukamak-
sessa, Nukketeatteri Vihreässä Omenassa ja Nukketeatteri Sampossa, ja ollut 
mukana perustamassa Nukketeatterikeskus Poijua. Hän on työskennellyt myös 
vanhusten, lasten, naisvankien ja maahanmuuttajien kanssa.

Puppet Theatre Ofelia is a traveling company that was established in 2006. 
This solo puppet theatre run by Anne Lihavainen is based in Porvoo. Anne has 
been doing puppetry for over 20 years and has works at Teatteri Mukamas, 
Puppet Theatre Vihreä Omena and Puppet Theatre Sampo and was one of the 
persons establishing Puppet Theatre Centre Buoy. She has also worked with 
the elderly, with children, female convicts and immigrants.  

TEHDAS TEATTERI  tehdasteatteri.fi

TEHDAS Teatteri on vuonna 2000 Turussa perustettu taiteilijavetoinen am-
mattiteatteri, joka haluaa luoda uudenlaista teatteritaidetta. Sen ohjelmistossa 
on nukketeatteria, performanssitaidetta ja yhteistyöprojekteja eri taiteenalo-
jen välillä, ja siinä painottuvat omat kantaesitykset, kokeilevuus ja tekijöiden 
omakohtainen sitoutuminen. Teatterin tilat ovat Aurajoen rannalla vanhassa 
Manillan tehdaskiinteistössä.

TEHDAS Teatteri is a professional theatre from Turku, established in 2000. It 
wants to create new theatre art. Puppetry, performance art and collaborations 
with other art forms make out the core of the theatres work, with an emphasis 
on new productions, experimental theatre and the personal commitment of 
the performers. The theatres home stage is in old Manilla factory by the river 
Aurajoki in Turku.  

LUTKOVNO GLEDALIŠCE MARIBOR   www.lg-mb.si

Perustettu vuonna 1973, kun kaksi harrastajateatteria yhdistyi. Ohjelmistossa 
on esityksiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Teatteri tutkii jatkuvasti nukketeat-
terin taidetta ja yhdistää klassisia nukketekniikoita moderneihin lähesty-
mistapoihin, tarkoituksena nostaa alan standardeja. Esitystoiminnan ohella 
teatteri tarjoaa laajan valikoiman monen tyyppistä taidekasvatusta ja organisoi 
erilaisia innovatiivisia projekteja. 

Founded in 1973, when two amateur theatres joined forces. The repertoire of 
the theatre concists of plays for children, youth and adults. The theatre con-
stantly examines and explores the art of puppetry and fuses classical puppet 
technology with modern approaches, with the aim of raising the standards of 
the field. Apart from regular productions, the theatre also offers a wide variety 
of additional art education activities and carries out innovative projects.  

KUUMA ANKANPOIKANEN  kuumaankanpoikanen.com

Vuonna 2008 Turussa perustettu nukketeatterin ammattilaisryhmä, jonka tai-
teen kulmakivi on valmiin tyylilajin tai esitysformaatin olemattomuus. Esitys-
toiminta pohjautuu vierailuihin ja niiden valmistaminen on täysin taiteilijaläh-
töistä. Työryhmän virallisina tavoitteina on edistyä, kehittyä, uusiutua, löytää 
uusia ilmaisumuotoja ja tekniikoita sekä pitää yllä tekemisen ja kokeilemisen 
ilmapiiriä. Ryhmä ja sen jäsenet on palkittu useita kertoja esityksistään.

A professional puppetry group from Turku, established in 2008. The cor-
nerstone of its art is the lack of a beforehand determined style or format. 
Performances are based on touring and their production is totally determined 
by the artists themselves. The official aims of the group are to evolve and con-
stantly renew itself, find new ways of expression and techniques and hold up an 
atmosphere of doing and experimenting. The group and its members have been 
awarded for its performances several times.  

A R T I S T I T  J A  E S I I N T Y J Ä T  /  A R T I S T S  A N D  P E R F O R M E R S



A R T I S T I T  J A  E S I I N T Y J Ä T  /  A R T I S T S  A N D  P E R F O R M E R S

FEKETE SERETLEK & STUDIO DAMÚZA   
feketeseretlek.cz  |  damuza.cz

Fekete Seretlek on kuuden muusikko-näyttelijän muodostama yhtye, joka 
hyödyntää erilaisia maailmanmusiikin teemoja luoden aivan omanlaistaan 
uutta musiikkia, ja yhdistää musiikkia ja teatteria. Sello, harmonikka, trumpetti, 
kontrabasso, viulu, cajon ja viisi ääntä. Yhtyeen jäsenet ovat valmistuneet Pra-
han Esittävien Taiteiden Akatemiasta (DAMU) ja työskentelevät myös muissa 
teattereissa. Ryhmä aloitti triona vuonna 2004 ja on esiintynyt eri festivaaleilla 
ympäri Eurooppaa.

Fekete Seretlek is a group of six musician-actors, that is reusing, changing and 
mixing motives from world music and making up its own original compositions 
and combining music with theatre. Violoncello, accordion, trumpet, double 
bass, violin, cajon and five voices. The members have graduated from the Acad-
emy of Performing Arts in Prague (DAMU) and work also in other theatres. The 
group started in 2004 as a trio and it has played all over Europe on festivals. 

Studio DAMÚZA perustettiin vuonna 1999 ja toimi vuoteen 2004 asti saman 
nimisessä tilassa Prahan vanhassakaupungissa. Studio DAMÚZA:ssa toimii 
enimmäkseen DAMU:ssa opiskelleita nuoria tuottajia, teatteriesiintyjiä, 
muusikoita ja muita taiteilijoita, jotka haluavat paljastaa, provosoida ja tutkia 
vaihtoehtoisen teatterin muotoja, nukketeatteria, visuaalisia taiteita, musiikkia 
ja tanssia perinteisten instituutioiden ulkopuolella.

Studio DAMÚZA has been active on the theatre scene since 1999, and 
operated until 2004 in a space with the same name in the Old Town of Prague. 
The group incorporates mainly students and graduates of DAMU – producers, 
theatre artists, musicians and other artists, who want to reveal, provoke and 
explore ways of doing alternative theatre, puppet theatre, visual theatre, music 
and dance, outside the regular theatre institutions.  

NUKKETEATTERI NIVELTÄMÖ  niveltamo.com

Nukketeatteri Niveltämö on vuonna 2006 perustettu vapaiden taiteilijoiden 
muodostama ammattilaisnukketeatteri Lahdesta. Teatterin tavoitteena on 
tarjota korkeatasoista nukketeatteria lapsille ja aikuisille.

Puppet Theatre Niveltämö is a professional puppet theatre from Lahti, Finland, 
that has been active since 2006. The members are independent artists. The aim 
of the theatre is to offer quality puppet theatre for both children and adults.   

THEATRE GROUP KREPSKO  krepsko.com

Krepsko on Prahassa vuonna 2001 perustettu kansainvälinen teatteriryhmä, 
jonka sanattomat teokset hyödyntävät muun muassa fyysisen teatterin, nukke- 
ja esineteatterin esitysmuotoja, pyrkien pääsemään käsiksi yleisön syvimpiin 
tunteisiin ja salaisuuksiin. Ryhmän esitykset perustuvat lumoaviin tunnelmiin, 
tummaa puhuviin satuihin sekä absurdeihin tragikoomisiin hetkiin. Krepsko on 
luonut yli 20 esitystä, kiertänyt ympäri maailmaa ja saanut useita palkintoja.

International theatre group KREPSKO was founded in 2001 in Prague. Starting 
with outrageous and brave improvisations, KREPSKO has created their own 
unique theatrical language based on enchanting atmospheres, dark fairytales 
and absurd tragicomical moments. They use aspects of circus and puppet 
theatre to tell stories without words, and to reach the deepest secrets and 
emotions of the audience. KREPSKO has created more than 20 reprising sho-
ws, performed all around the world and garnered numerous awards.  



A R T I S T I T  J A  E S I I N T Y J Ä T  /  A R T I S T S  A N D  P E R F O R M E R S

NUKKETEATTERI SAMPO  nukketeatterisampo.fi

Perustettu vuonna 1977 ja toimii nykyään Helsingin keskustassa, missä teat-
teri, kahvila ja galleria nukkenäyttelyineen muodostavat aktiivisen nukketeat-
terikeskuksen. Sampon taiteilijajoukko koostuu nukketeatterin, musiikin ja 
kuvataiteen ammattilaisista. Teatterin ohjelmisto on runsas ja monipuolinen, 
ja esityksissä on aina elävä musiikki. Monista esityksistä on muodostunut 
klassikkoja, joita tullaan katsomaan yhä uudestaan. SAMPO 2018 -festivaali on 
Nukketeatteri Sampon järjestämä.

Puppet Theatre Sampo was founded in 1977 and has established a Puppet 
Theatre Center in the centre of Helsinki, where there is a theatre, cafe and 
gallery with puppet exhibitions. The artists working at Sampo are professional 
puppeteers, musicians and visual artists. The repertoire of the theatre is rich 
and versatile, with live music in all performances. Many performances have be-
come classics, that people come to see again and again. SAMPO 2018 festival 
is arranged by Puppet Theatre Sampo.  

P Ö Y T Ä T E A T T E R I T Y Ö P A J A 
T A B L E  T H E A T R E  W O R K S H O P

Pajassa tehdään oma nukke Nukketeatteri Sampon pöytäteatterivälineistöllä. 
Kukin osallistuja saa valita oman lempihahmonsa välineistön nukkevaihtoeh-
doista. Teatterinukke rakennetaan pahvista leikkaamalla ja liimaamalla. Lo-
puksi nukkeen kiinnitetään ohjaustikku ja viimein se onkin valmis esiintymään. 
Nukke saa tanssia näyttämöllä musiikin tahtiin! Pajan ohjaajana nukketeatteri-
taiteilija Ilpo Mikkonen/ Nukketeatteri PikkuKulkuri

Making a puppet with Sampos table theatre equipment.  
Ilpo Mikkonen / Nukketeatteri PikkuKulkuri.

   Nukketeatteri Sampo su 26.8. klo 15.30
Puppet Theatre Sampo Sun 26.8. at 3.30 pm
Vapaa pääsy / Free admission 

Ennakkoilmoittautumiset p. 020 735 2235, toimisto@nukketeatterisampo.fi
Reservations tel. +358 (0) 20 735 2235, toimisto@nukketeatterisampo.fi.



SAMPO  2018  Festivaaliklubi  on  avoinna  joka  ilta  esitysten  jälkeen  Sampon  
Satumaisessa  Kahvilassa  ja  tarjoaa  kohtaamispaikan  taiteilijoille  ja  yleisölle.  
Vapaa  pääsy!    

The  SAMPO  2018  Festival  Club  is  open  every  night  after  performances  at  
Sampo’s  Fairytale  Café  and  provides  a  meeting  place  for  artists  and  the  
public.  Free  admission!  

F E S T I V A A L I - 
K L U B I   
F E S T I V A L 
C L U B

KONSERTTI KLUBILLA / CONCERT AT THE CLUB

Lauantaina 25.8. klo 22 alkaen festivaaliklubilla Fekete Seretlekin konsertti!

Fekete Seretlek hyödyntää ja sekoittelee motiiveja maailmanmusiikista tehden 
niistä omia alkuperäisiä sävellyksiä. Konsertit eivät ole ainoastaan musiikillisia, 
vaan myös visuaalisia kokemuksia.

On Saturday 25.8. at 10 pm Fekete Seretlek’s concert at the festival club!

Fekete Seretlek is reusing, changing and mixing motives from world music and 
making up its own original compositions. Concerts are not only exceptional 
musical, but also visual experiences.

O P E N  S T A G E  J A  
P A L A U T E T I L A I S U U S  
NUKKETEATTERIN  AMMATTILAISILLE  

Nukketeatteri  Sampo  järjestää  nukketeatterin  ammattilaisille  OPEN  STAGE  
-tapahtuman  su  26.8.  klo  11:00  Päivälehden  museossa.  Tapahtumassa  
esitellään  5–6  tulevaa  produktiota  ja  esiintyjät  saavat  palautetta  raadilta.  
Tilaisuus  on  avoin  yleisölle,  vapaa  pääsy!  

O P E N   S T A G E  
FOR  PUPPET  THEATRE  PROFESSIONALS  

Puppet  Theatre  Sampo  organizes  an  Open  Stage  event  for  puppet  theatre  
professionals  on  Sun  26.8.  at  11:00  at  Päivälehti  Museum.  In  the  event  
5–6  upcoming  productions  will  be  presented  and  the  artists  will  get  
feedback  from  the  jury.  The  event  is  open  to  the  public,  free  admission!



KESKUSTELUA NUKKETEATTERITAITEILIJAN ELÄMÄSTÄ

Joka  ilta  torstaista  sunnuntaihin  kokoontuvat  festivaalilla  päivän  aikana  
esiintyneet  taiteilijat  nukketeatteritaiteilija  ja  ohjaaja  Elina  Lajusen  kanssa  
Nukketeatteri  Sampon    teatterisaliin  esiripun  katveeseen,  rahisevien  
äänilevyjen  ja  oudon  musiikin    äärelle  puhumaan  elämästä,  taiteesta,  
ihmeistä  ja  arjen  mysteereistä.  Klo  21  alkaen  Sampossa!

 

E L I N A N  O L O H U O N E  
E L I N A ’ S  L I V I N G  R O O M

TORSTAI 23.8.

Vieraat: Hanna Bergman, Merja Pöyhönen, Jana Vyšohlídová, Miha Bezeljak, 
Miha Arh ja Stephen Mottram 
Puhetta Nukkemestari-elokuvasta, viidakon vaaroista, laskuvarjoista sekä 
Franz Kafkasta.

PERJANTAI 24.8.

Vieraat: Ben Pettitt-Wade, Merja Pöyhönen ja Sirpa Järvenpää  
Unelmia, ihan tavallista elämää ja Tuulen viemää. Tänään pidetään hauskaa, 
huomennahan on joka tapauksessa uusi päivä!

LAUANTAI 25.8.

Vieraat: Miha Bezeljak, Anže Zevnik, Timo Väntsi ja Anne Lihavainen 
Totta vai tulkintaa? Kurkistus paronin vastustamattomien tarinoiden 
taustoihin sekä sananen ystävyydestä, identiteetistä ja suvaitsevaisuudesta.

SUNNUNTAI 26.8.

Vieraat: Matija Solce, Anna Bubníková, Linnea Happonen, Kaisa Karekallas sekä 
yllätysvieraita Open Stagelta 
Festivaalin viimeisenä päivänä eletään kuin viimeistä päivää. Luvassa lyhyt 
katsaus Euroopan historiaan, rottia, musiikkia, yllätyksiä sekä nostalginen 
malja maailman laidan bistrossa. 

THURSDAY 23.8.

Guests: Hanna Bergman, Merja Pöyhönen, Jana Vyšohlídová, Miha Bezeljak, 
Miha Arh and Stephen Mottram 
Talk about the movie Puppet Master, the dangers of the jungle, parachutes 
and Franz Kafka. 

FRIDAY 24.8.

Guests: Ben Pettitt-Wade, Merja Pöyhönen and Sirpa Järvenpää  
Dreams, just an ordinary life and Gone with the Wind. Today we will have fun 
– after all, tomorrow is another day! 

SATURDAY 25.8.

Guests: Miha Bezeljak, Anže Zevnik, Timo Väntsi and Anne Lihavainen 
Truth or interpretation? A look into the backgrounds of the barons irresistible 
tales and a word about friendship, identity and tolerance.

SUNDAY 26.8.

Guests: Matija Solce, Anna Bubníková, Linnea Happonen, Kaisa Karekallas and 
surprise guests from the Open Stage 
On the last day of the festival life is like there is no tomorrow! A short 
introduction into the history of Europe, rats, music, surprises and a nostalgic 
drink at the bistro at the end of the world.

F E S T I V A A L I K L U B I  /  F E S T I V A L  C L U B

DISCUSSIONS ABOUT THE LIFE OF A PUPPET ARTIST

Every  night  from  Thursday  to  Sunday,  the  festival  performers  get  together  
with  the  puppet    artist  and  director  Elina  Lajunen  to  talk  about  life,  art,  
miracles  and  everyday    mysteries  with  rumbling  vinyls  of  strange  music  
playing  in  the  background.  Starting  at  8  pm  in  Sampo!  



LIIKKEEN LOGIIKKA 
Stephen Mottram

Workshop liikkeestä ja esineiden manipulaatiosta nukeillanäyttelijöille, tans-
sijoille, miimikoille ja animaattoreille. Jokainen meistä lukee liikkeeseen sisäl-
tyvää informaatiota koko ajan joka puolelta ympärillämme, yleensä tietämättä 
kuinka sen teemme. Arvioimme tiellä kulkevien autojen nopeutta, näemme 
minne toiset katsovat, tiedämme, milloin joku on iloinen tai surullinen – joskus 
jopa tarkkaan mitä he ajattelevat – ja tunnistamme ystävät ja sukulaiset jo 
heidän kävelytyylistään. Tunnistamme elävät olennot yksityiskohdista niiden 
liikkeissä ja erotamme ne silmänräpäyksessä ei-elollisista esineistä, jotka myös 
saattavat liikkua. Kykymme ymmärtää tätä liikkeen informaatiota juontuu 
eläimellisestä historiastamme. Luonnonvalinta on suosinut olentoja, joilla on 
ollut taidot selviytyä, ja useimpien olentojen selviytymiselle on ollut elintärke-
ää ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuva liike merkitsee. Tästä johtuen ihmisten 
kyky lukea liikkeen informaatiota on kehittynyt hämmästyttävän hyväksi. Tämä 
nukenkäsittelytyöpaja havainnollistaa, miten taianomaisuus animoidussa teat-
terissa usein riippuu liikekielen laadusta, jonka havaitsemme lähes alitajuisesti. 
Tämä auttaa esiintyjiä 

a) ymmärtämään, miten yleisö tulkitsee esineiden liikettä. Tämä johtaa puoles-
taan suurempaan selkeyteen heidän omassa liikekielessään.

b) antaa silmäyksen siihen, miten eläimelliset aivomme käyttävät liikkeen 
tulkintaa hyödyksi selviytymisessä. 

c) auttaa ymmärtämään aiempaa selkeämmin johdonmukaisen ja ilmaisuvoi-
maisen nukenkäsittelyn arvoa. 

 Annantalo la 25.8. klo 9-12. Hinta: 45€. 
Ilmoittautumiset: 020 735 2235, toimisto@nukketeatterisampo.fi,  
www.nukketeatterisampo.fi/ohjelmisto 

THE LOGIC OF MOVEMENT 
Stephen Mottram

A workshop for puppeteers, dancers, mimes and animators about movement 
and manipulation.We all continually read movement information in the world 
around us, usually without knowing how we do it. We judge the speed of cars 
on the road; see where other people are looking; know when someone is happy 
or sad – sometimes exactly what they are thinking - and can recognise our 
friends and relatives simply by the way they walk. We identify living things by 
tiny details of their movement and instantly distinguish these from inanimate 
objects which may also move.  Our ability to read this movement information 
lies deep in our animal past. Natural selection has favoured creatures with 
good survival strategies and knowing what the movement in the world around 
us means, has been a vital element in the survival of most creatures.  As a re-
sult, we humans decode movement information with an astonishing degree of 
sophistication. This puppet manipulation workshop demonstrates that magical 
animated theatre often depends on qualities of movement which we perceive 
almost subconsciously. It will help performers to: 

a) understand how audiences interpret the movement of things. This in turn 
will lead to greater clarity in their own movement performance. 

b) revisit the way our animal brains use movement perception for survival. 

c) become more aware of the value of coherent and expressive puppet manip-
ulation. 

 Annantalo Sat 25.8. at 9-12 am. Price: 45€. 
Register by phone 020 735 2235 or email toimisto@nukketeatterisampo.fi, or 
via website www.nukketeatterisampo.fi/ohjelmisto 

M A S T E R C L A S S
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KOLME OTOSTA TŠEKKILÄISESTÄ   
NUKKETEATTERISTA  
Näyttely käsittelee tšekkiläisen nukketeatterin  historiaa ja nykytilaa 
ja  kuvaa sen merkittävimpiä persoonallisuuksia ja tuotantoja. Näyttely 
kartoittaa  historiaa alusta  alkaen monipuolisten teatteritilojen 
rakentamiseen  saakka.    

Näyttelyyn kuuluu kolme osiota: kahdella osastolla on nähtävillä nuk-
keja,  valokuvia, kuvatekstejä  sekä  kaksi  vuorovaikutteista  näyttöä.  
Kolmas  osio  on  interaktiivinen  nukketeatteri,  jossa  yleisö  pääsee  
kokeilemaan  erilaisia  nukkeja  ja  näyttelemään  niillä.  

Taiteen  ja  teatterin  laitos  (ATI)  on  valtion  rahoittama  järjestö,  
jonka  Tšekin  tasavallan  kulttuuriministeriö  on  perustanut.  Se  
perustettiin  vuonna  1959  Teatteri-instituutiksi.  1970-luvun  puolivä-
listä  lähtien  se  on  vaikuttanut  Prahassa  Baroque  Manhart-talossa.  
Taiteen  ja  teatteri-instituutin  tehtävänä  on  tarjota  tšekkiläiselle  ja  
kansainväliselle  yleisölle  kattava  valikoima  teattereihin  ja  muihin  
taiteen  aloihin  (musiikki,  kirjallisuus,  tanssi  ja  kuvataide)  liittyviin  
yksittäisiin  palveluihin  liittyviä  palveluja.  ATI  kerää  teatteriin  liit-
tyviä  esineitä  ja  teoksia,  prosessoi  ja  tarjoaa  niihin  pääsyn,  tutkii,  
käynnistää  ja  osallistuu  kansainvälisiin  projekteihin  sekä  julkaisee  
tieteellistä  työtä.  

Festivaalin  yhteydessä  on  kolme näyttelyä.  Yksi  esittelee  tsek-
kiläistä  nukketeatteria, toinen  nukkeja  eri  puolilta  maailmaa  ja 
kolmas  opastaa  nukketeatterin  tekemiseen.  

There are three exhibitions at the festival. One of them is on Czech 
puppet theatre, one on puppets from around the world and the third 
is a guide to creating puppet theatre.

THREE  TAKES  ON   
CZECH  PUPPET  THEATRE  
The exhibition deals with history and the contemporary state of Czech puppet  
theatre, and illustrates it on works by the most significant personalities and  
productions. It maps the history from the very beginning to the construction of 
generous theatre spaces.  

The exhibition includes three objects: two dividers with puppets, photos,  
captions and two interactive screens. Another object is an interactive  puppet 
theatre with various kinds of puppets and hand puppets for   
those, who want to try to operate them. 



The  Arts  and  Theatre  Institute  (ATI)  is  a  state-funded  organization  
founded  by  the  Ministry  of  Culture  of  the  Czech  Republic.  It  was  founded  
in  1959  as  the  Theatre  Institute.  Since  the  middle  of  the  1970s  it  has  
been  based  in  the  Baroque  Manhart  House in  Prague. The  mission  of  the  
Arts  and  Theatre  Institute  is  to  provide  the  Czech  and  international  public  
with  a  comprehensive  range  of  services  in  the  field  of  theatre  and  indivi-
dual  services  connected  to  other  branches  of  the  arts  (music,  literature,  
dance  and  visual  arts).  The  ATI  collects  objects  and  work  relating  to  the  
theatre,  processes  and  provides  access  to  them,  pursues  research,  initiates  
and  participates  in  international  projects,  and  publishes  scholarly  work.  

©  Arts  and  Theatre  Institute,  Praha  –  2014  
Kuraattorit / Curators:  Nina  Malíková,  Martina  Cerná  
Suunnittelu  ja  tekniikka / Design  and  technology:  Antonín  Malon,  Tomáš  Zmrzlý  
Tuotanto / Production:  Viktorie  Schmoranzová  
Valokuvat / Photographs:  Jakub  Hrab,  Vojtech  Brtnický,  Katerina  Leško-
vá-Dolenská,  Josef  Ptácek,  Pavel  Jirásek,  Oldrich  Pernica,  Jan  Merta,  Michal  
Drtina,  Jeff  Kratochvíl,  Viktor  Kronbauer,  Ivo  Mickal,  Jan  Rauner,  Jindrich  
Štreit,  Petr  Veselý,  Irena  Vodáková,  Jirí  Zerzon,  archive  of  the  Minor  Theatre  

Näytteillä  olevien  nukkien  ja  esineiden  tekijät / Authors  of  exhibited  puppets  
and  objects:  Antonín  Malon,  Irena  Marecková,  Petr  Matásek,  Ivan  Nesveda,  
Petr  Nikl,  Jirí  Procházka,  Robert  Smolík,  Jan  Švankmajer,  Alois  Tománek,  
František  Vítek  
Päivälehden  museo / Päivälehti  Museum  21.–26.8.  
Vapaa  pääsy / Free  Admission
Avoinna  museon  aukioloaikoina:  joka  päivä  klo  11–17  
/ Open  at  the  opening  hours  of  the  museum:  every  day  11–17.

 

NUKKETEATTERIA!  
Kiehtovia ohjeita kaikille nukketeatterin  tekemisestä  kiinnostuneille. Maija  
Barićin suunnittelemat  ja Kristiina Louhen kauniisti  kuvitetut  yksityis-
kohtaiset ohjeet avaavat koko perheelle yhteisen tekemisen aarrearkun  ja  
nukketeatterin tekijöille katsauksen nukketeatteri-ilmaisun loputtomiin  mah-
dollisuuksiin. Ohjeet  johdattavat  pienin  askelin  monipuolisesti  nukketeat-
terin  eri  tekniikoihin.  Näyttelyn  teoksista  on  koottu  kirja,  joka  sai  Valtion  
Tiedonjulkistamispalkinnon  vuonna  1997.  Se  on  käännetty  ruotsin,  norjan,  
tanskan,  englannin,  hollannin,  saksan,  hindin,  urdun,  telugun,  kannadan,  
bengalin,  kreikan  ja  venäjän  kielille.    

Maija  Barić  opiskeli  nukketeatteria  Prahan  Muusisten  Taiteiden  Akate-
miassa  (DAMU).  Maija  Barić  on  ollut  perustamassa  Nukketeatteri  Sampoa,  
jonka  taiteellisena  johtajana  hän  toimi 1977–2014.  Barić on  käsikirjoittanut  
ja  ohjannut lähes  30  näytelmää,  joihin  hän  on  suunnitellut  ja  rakentanut  
nuket  ja  lavastuksen. Barić on  julkaissut useita  kirjoja ja kirjoittanut  artikke-
leita taide-  ja varhaiskasvatusjulkaisuihin. Barić on säveltänyt ja sanoittanut  
kymmenittäin lauluja Sampon  esityksiin.  Niitä  on  julkaistu  äänitteillä,  jotka  
kuuluvat  olennaisesti suomalaiseen  musiikkikasvatukseen.  

Kristiina  Louhi  on  kirjailija  ja  kuvittaja,  jonka  lämpimät  ja  kekseliäät  kuvi-
tukset  ovat  kuuluneet suomalaisten  lapsuuteen  jo  vuosikymmenien  ajan.  
Louhi  valmistui  vuonna  1975 Taideteollisesta  korkeakoulusta  graafiseksi  
suunnittelijaksi.  Pääaineenaan  hänellä  oli  kirjagrafiikka.  Louhi  on  julkaissut  
Aino-sarjaa  vuodesta  1984  ja  Tomppa-sarjaa  vuodesta  1993  lähtien.  Omien  
kuvakirjojensa  lisäksi  hän  on  kuvittanut  lukuisia  lastenkirjoja.  Kristiina  
Louhen  kuvittamia  kirjoja  on  ilmestynyt  yli  kahdellakymmenellä  kielellä.  

N Ä Y T T E L Y T  /  E X H I B I T I O N S



PUPPET  THEATRE!  
Puppet  Theatre!  offers  detailed,  beautifully  illustrated  instructions  for  
both  the  beginner  and  the  advanced  puppeteer  in  the  art  of  creating  
imaginative,  fascinating  puppet  theatre.  Make  puppets  and  stages  from  
everyday  materials  and  enjoy  unforgettable  experiences  with  puppetry!  
Theinstructions  are  designed  by  the  acclaimed  puppeteer  and  educator  
Maija  Barić  and  illustrated  by  the  well-loved  artist  Kristiina  Louhi.  The  
exhibition  is  also  available  as  a  book  that  was  awarded  with  the  Finnish  
Government  Prize  for  Dissemination  of  Information,  1997.  

Maija  Barić studied puppet theater at the Theatre Faculty of the Academy of 
Performing Arts in Prague (DAMU).  She was one of the founders of Puppet 
Theatre Sampo, and its artistic director from 1977 until 2014.  Barić  has  
written  and directed nearly 30 plays and designed and built puppets and stage  
elements for them. Barić  has  published  several  books  and written articles 
in art and early childhood education publications. Barić has written dozens of 
songs  for Sampo’s performances.  The songs have been  released on records  
that  are an essential part  of Finnish music education.  

Kristiina Louhi is a writer and illustrator whose warm and imaginative illustra-
tions have  been a part of Finnish childhood for decades. Louhi  graduated  in  
1975  from  the  University  of  Art  and  Design as a graphic designer. Her major  
subject was book graphics. Louhi  has released  the  Aino series  since 1984  
and  Tomppa series  since 1993. In addition to her own  picture books, she has  
illustrated numerous children’s  books. Books  illustrated by Kristiina  Louhi  
have  been  published  in  more  than  twenty  languages.  

Konsepti  ja  suunnittelu / Concept and design:  Maija  Barić
Kuvitukset / Illustrations:  Kristiina  Louhi  
Nukketeatteri  Sampon  Sininen  galleria  22-26.8.2018  Vapaa  pääsy 
/ Puppet  Theatre  Sampo  Blue  Gallery  22-26.8.2018  Free  Admission  

NUKKEJA  MAAILMALTA  
Näyttelyssä  vierailijaa  odottaa  tutustumisretki  teatterinukkien  ihmeelliseen  
maailmaan.  Katsoja  pääsee  tutustumaan  eri  kulttuurien  nukketeatteripe-
rinteisiin  ja  ihailemaan  teatterinukkeja  maailman  eri  kolkista  1800-luvulta  
nykypäivään.

PUPPETS  FROM  AROUND  THE  WORLD
This  exhibition  is  about  the  wonderful  world  of  theatre  puppets.  The  
visitor  can  explore  puppet  traditions  of  different  cultures  and  see  puppets  
from  around  the  globe  from  the  19th  century  to  the  present.  

Nukketeatteri Sampon Galleria / Puppet  Theatre  Sampo  Gallery   
22–26.8.2018, Vapaa  pääsy / Free  Admission

N Ä Y T T E L Y T  /  E X H I B I T I O N S



FESTIVAALILIPUT 
TICKETS
Lippuja voi ostaa verkosta / You can by tickets online:  
nukketeatterisampo.fi/ohjelmisto

LIPPUJEN HINNAT / PRICES:

Aikuisten esitykset / Performances for adults 19€
Opiskelijat, eläkeläiset / students, pensioners 15€
Lastenesitykset / Children’s performances 12 €
Ryhmäliput lastenesityksiin  
/ Group tickets for children’s performances 10€/hlö/person

Festivaalipassit: saatavilla passi 5 tai 10 esitykseen. 
Osta passi verkkokaupasta, lunasta liput valitsemiisi esityksiin lipunmyynnis-
tämme.
Festival passes for 5 or 10 performances available. Buy online, collect tickets 
for performances of your choice at ticket office.

5 esitystä/performances = 70€ • 10 esitystä/performances = 120€

Masterclass: 45€

Vapaa pääsy / Free admission: 
Taiteiden yö Annantalossa: to 24.8. Lennä lennä leppäkerttu klo 16.30 & 18 – 
paikkoja rajoitetusti, ilmaislippujen jako Annantalossa kello 16 alkaen /  
Night of the Arts at Annantalo: Thu 24.8. Fly Fly Ladybug at 4.30 & 6 pm – 
limited number of seats, free tickets will be distributed starting at 4 pm in 
Annantalo.
Elokuvat / Films 
Näyttelyt / Exhibitions
Pöytäteatteripaja su 26.8. klo 15.30 / Table theatre workshop Sun 26.8. at 3.30 pm

Lipunmyynti/Ticket office: Nukketeatteri Sampo, Erottajankatu 7.
Lippuvaraukset/Reservations: 020 735 2235, toimisto@nukketeatterisampo.fi

Festivaalin yhteistyökumppanit, tukijat ja sponsorit
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Erottajankatu 7, 00130 Helsinki 
puh./tel. 020 735 2235
toimisto@nukketeatterisampo.fi 

Tiedottaja-tuottaja / Press contact

Anna Martikainen 
puh./tel. 020 735 2231 
anna.martikainen@nukketeatterisampo.fi 

Taiteellinen johtaja / Artistic director

Iivo Baric 
iivo.baric@nukketeatterisampo.fi

#sampo2018
sampofestival.fi
nukketeatterisampo.fi
facebook.com/sampofestivaali
instagram.com/nukketeatterisampo



Esityspaikat / Venues:

1  NUKKETEATTERI SAMPO / PUPPET THEATRE SAMPO,  Erottajankatu 7

2  TEATTERI AVOIMET OVET,  Erottajankatu 5

3  ANNANTALO,  Annankatu 30

4  PÄIVÄLEHDEN MUSEO / PÄIVÄLEHTI MUSEUM,  Ludviginkatu 2–4

5  KULTTUURIAREENA GLORIA, Pieni Roobertinkatu 12–14
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#sampo2018
sampofestival.fi

nukketeatterisampo.fi
facebook.com/sampofestivaali

instagram.com/nukketeatterisampo


