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KAKKIAISIA, AJATTARIA, JORMA UOTINEN, LILL-BABS, ISÄ JA POIKA JA PALJON MUITA 

ÅBO SVENSKA TEATERIN NÄYTTÄMÖILLÄ TÄNÄ KEVÄÄNÄ 

 
Åbo Svenska Teater, Suomen vanhin teatteri, juhli viime vuonna 175-vuotisjuhlavuottaan monin 
eri tavoin.Vuoden katsojaluku nousi 47 500 katsojaan ja juhlavuoden suurin vetonaula oli 
musikaali Jesus Christ Superstar.  
 
Kuluva kevätkausi tarjoaa yleisölle rakastetun klassikon, Astrid Lindgrenin Ronja Rövardotterin 
(Ronja Ryövärintytär) Päänäyttämöllä ja Studionäyttämöllä ja kiertueella nähdään uutta 
suomenruotsalaista draamaa, turkulaisen Tomas Janssonin kirjoittama Batman bor inte här 
längre. Kiertueella nähdään myös syksyn menestys Paddling för nybörjare ja Einar, jota esitetään 
mm palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Teatterilla vierailevat kevään aikana mm Jorma Uotinen, 
Lill-Babs ja Flame Jazzin eri artistit. 
 
Ronja Rövardotter, kevätkauden ensimmäinen ensi-ilta 29.1. 
 
Mattis (Matias) ja Borka ryöväreineen ovat toistensa vihollisia. Mattiksen tytär Ronja ystävystyy 
salaa samanikäiseen Birkiin, Borkan poikaan. He uhmaavat yhdessä perheitään ja karkaavat 
kotoaan asuakseen luolassa metsässä. 
 
Astrid Lindgrenin kertomus kuvaa nuorten ihmisten löytöretkellistä riemua sekä tarkkanäköistä 
kapinaa maailman vääryyksiä ja aikuisten ahdasmielisyyttä vastaan. Se tarjoaa kuvauksen 
tunteellisesta ja patriarkaalisesta, rakastavasta isästä ja vanhoja sukupuolirooleja ravistelevan 
kuvauksen teknisesti taitavasta, omatoimisesta ja hauskasta tyttärestä. Åbo Svenska Teaterin 
version Ronja Rövardotterista ohjaa Fiikka Forsman. Hän on ohjannut Ronjan aiemmin kahdesti 
suomeksi ja ohjaa nyt ensi kertaa alkuperäiskielellä: 
 
 

- On hienoa saada työskennellä alkuperäiskielen parissa! Nautin Lindgrenistä suuresti ja siitä, että saan 
kokeilla hänen kieltään näyttämöllä ja KUULLA sitä. Olemme yrittäneet, ja toivottavasti myös 
onnistuneet löytämään tasapainon suomenruotsin ja riikinruotsin, tai ehkäpä pikemminkin Lindgrenin 
oman kielen välillä. 

 

Lavastuksen on suunnitellut Taneli Pyysalo ja puvustuksen Marjo Haapasalo. Musiikin 
sovituksesta vastaa Riddo Ridberg. 

  

Ronjaa esittää Julia Korander ja Birkiä Markus Riuttu, muissa rooleissa nähdään ÅSTn omia 
näyttelijöitä ja vieraita. Esityksen maustaa lisäksi Taideakatemian sirkusopiskelijat, jotka esittävät 
Borkaryöväreitä, voudinnihtejä, ajattaria, männiäisiä, kakkiaisia, Lia-hevosta ja metsän kettuja 
pienten cyr-renkaiden, ilma-akrobatian, rola bola-tasapainolaudan, tulikeppien, tulipoin ja 
jongleerauskeilojen avulla. 
 
Lasten teatterikasvatus on tärkeää Åbo Svenska Teaterille. Olemme tehneet esitykseen 
sympaattisen, perheystävällisen ja teatterikasvatusta tukevan käsiohjelman. Yleisötyöntekijämme 
tarjoaa perheille ja kouluille mahdollisuuden syventää lapsen ja perheen teatterikokemusta. Ronja 
Rövardotter on myös mainio tapa tutustua ruotsin kieleen tutun tarinan kautta. 



Batman bor inte här längre 
”Batman bor inte här längre” on kasvu- ja perhetarina ystävyydestä, elämänsä löytämisestä, 
perhesalaisuuksiin suhtautumisesta, sovinnosta sekä kysymyksestä: milloin on liian myöhäistä tehdä 
sovinto. Tuleeko hetki, jolloin on jo liian myöhäistä ratkaista lapsuuden selvittämättömiä asioita? Näytelmän 
ohjauksesta, lavastuksesta ja puvuista vastaa Paul Olin ja rooleissa nähdään Julia Korander, Monica 
Nyman ja Jerry Wahlforss sekä ensimmäistä kertaa yhdessä näyttämöllä teatterinjohtaja Dick Holmström 
poikansa Jussi Järvisen kanssa. Ensi-ilta Studionäyttämöllä 26.3, myös kiertueella. 
 
Einar 
Einar on lämminhenkinen kertomus vanhemmasta miehestä, joka asuu palvelutalossa. Hän odottaa 
poikansa käyntiä ja käy läpi elämänsä vaiheita. Einarilla on muistiongelmia ja hän yrittää muistella, mitä 
onkaan kokenut. Muistot ovat tärkeitä sillä kuka hän olisi ilman niitä? 
Einaria esitetään vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa kevään aikana. Ensi-ilta  
14.4. Studionäyttämöllä. Ohjaus ja käsikirjoitus: Jukka Aaltonen. Rooleissa: Bror Österlund ja Daniela 
Franzell. 
 
Flame Jazz 
Suositut jazzillat jatkuvat kerran kuukaudessa Tiljanilla.  
 
Den Nya Gudomliga Komedin 
Teater Povre vierailee Studionäyttämöllä tämän päivän työelämästä kertovalla humoristisella näytelmällä 
Den nya gudomliga komedin 22-23.1.  
 
V-day 
Hyväntekeväisyystapahtuma V-day järjestetään jo kuudetta kertaa Turussa ja tällä kertaa on taas Åbo 
Svenska Teaterin vuoro emännöidä tapahtumaa Päänäyttämöllä 14.2. klo 19. Yhteistyössä Turun 
Kaupunginteatterin ja Linnateatterin kanssa. 
 
En kväll med Lill-Babs 
21.2. klo19 saamme vieraaksemme Päänäyttämölle Ruotsin oman Lill-Babsin. Intiimi esitys tarjoaa parhaita 
paloja Lill-Babsin kunnioitettavan 60-vuotisen uran ajalta. 
 
Tisdagar på Tiljan 
Tisdagar på Tiljan tarjoaa huumoria ja viihdettä tiistai-iltojen piristeeksi kahdesti kevään aikana: 
Teatterinjohtaja Dick Holmströmin oma The Dick Show 3.3. sekä Sixten "Grottmannen" Lundbergin ja Peik 
"Kopp" Stenbergin humoristinen esitys 21.4. 
 
Jorma Uotinen: Sous le ciel de Paris 
Jorma Uotisen ja muusikoiden draamakonsertti vie meidät Pariisin taivaan alle St-Germainin kahviloista 
aina Seinen joelle asti. Päänäyttämöllä 12.3. 
 
KAJ 
Huumoritrio KAJ vihdoin Turkuun! Esitys "Pjasi på fääland fåot" nähdään Päänäyttämöllä 18.4. klo 14 ja 
klo18.  Esitykset ovat loppuunmyydyt.  
 
Vappuaaton riemua teatterilla 
Vappuaaton riemukas, koko perhettä viihdyttävä, The Wapp Show Päänäyttämöllä klo 19.30 ja jatkot 
aikuisille, The Late Wapp Show, Tiljanissa klo 21.  
 
Den Unga Scenen 
Åbo Svenska Teater isännöi Nuori Näyttämö –projektin kansallista festivaalia 15-16.5. 
 
HUOM! Myrskyluodon Maijan yleinen lipunmyynti alkaa 24.2, jolloin myös julkistetaan enemmän 
tietoa musikaalin miehityksestä. Järjestämme koelaulutilaisuuden avustajille 1.3. 
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