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Fedja-setä, kissa ja
koira

Kuusivuotiasta Fedjaa kutsutaan sedäksi,
koska hän on kaikkien mielestä niin
vakavamielinen ja ikäisekseen fiksu, niiiin
hurjan kiltti ja itsenäinen. Eräänä päivänä
Fedja tapaa puhuvan kissan, nimeltään
Matroskin, jonka kanssa päättää karata
Kiltteyttä testataan matkalla
kaupungista maalaiskylään, johon Fedja,
Matroskin ja raitilta tavattu Musti-koira
perustavat oman, uuden kodin.
Ajan myötä toimeliaan kolmikon rinnalle
löytävät tiensä kimallusta rakastava
Naakka ja itsepäinen Mirri-lehmä. Mutta
kylän posteljoonia epäilyttää touhun
epäjärjestys ja totuttuja rajoja rikkovat
asenteet.

Työryhmä
Käsikirjoitus
Suomennos
Ohjaus ja sovitus
Pukusuunnittelu
Äänisuunnitelu ja musiikin sävellys
Laulujen sanat
Tuotanto ja valokuvat
Graafinen suunnittelu
Kesätyöntekijä
Lavalla:
Fedja-setä, Kettu
Kissa Matroskin, Jänis
Musti-koira
Posteljooni Petskin, Isä, Karhu,
Mirri-lehmä, Traktori-insinööri
Naakka, TrTr Mitja, Äiti, Peura,
Lenkkeilijä
Aurinkofyysikon ääniviesti

Eduard Uspenski
Martti Anhava
Veera Aaltonen
Maie Mei
Miika Elmgren
Veera Aaltonen ja Miika Elmgren
Pauliina Alanko
Nina Rinkinen
Roosa Tuutti
Satu Halonen
Milka Rasimus
Ia Nissinen
Markku Ihamäki
Miika Elmgren
Veera Aaltonen

Piirrä tähän,
mikä tekee sinut onnelliseksi

Bussipunk
Hyvästi tympeät kerrostalot
huutaa meille kaupunginvalot
En tahdo jäädä autojen alle
farkut, verkkarit saa naapurin Kalle
Ei oo enää mummolaa
ei mennä possuja ruokkimaan
Nukutaan milloin huvittaa
telkkaria, stereoita huudatetaan
Eletään riemulla pellossa
revitään patterit kellosta
Tuolla on kiva pirtti ja piha
Sieltä meille grilli ja hima x2
Sieltä meille!
GRILLI JA HIMA!!

Kissa (Felis catus)
Vuosikausia luultiin, etteivät kissat kommunikoi ihmisten kanssa. Eivät muka
osaa tai tajua miten. Sepäs olikin vallan väärä luulo, sillä kissojen kielen tutkijat
eivät vain osanneet järjestää sopivia koeolosuhteita. Kissat nimittäin usein
kyllästyivät ihmisten vääränlaisiin leikkiyrityksiin ja lähtivät tiehensä, jättäen
kokeet tahallaan kesken.
Vasta vähän aikaa sitten ymmärrettiin, että kissojen kanssa vain täytyi olla
kärsivällisempiä ja niiden kieltä tulisi tulkita eri tavalla, kuin vaikkapa häntää
heiluttavaa koiraa.
Tiesitkö?
Jos kissa siristää ja sulkee silmiään katsoessaan sinua, hän hymyilee! Voit
hymyillä takaisin siristämällä ja räpäyttämällä omia silmiäsi.

Talon löytölaulu
On tää niin loikoisa ja valoisa (Joo-o!)
Hyvin varustettu ruostenaula (Joo-o!)
Nyt on pakko todeta
tää on remppaajan unelma
On tää niin upealla paikalla (Joo-o!)
ja arvokkaassa kunnossa (Joo-o!)
en kaipaa sähköä
kun katolta nään tähtiä
Perunakellarikin löytyy (Joo-o!)
kuntoluokitukset täyttyy (Joo-o!)
Hei älä katso komeroon
ei siellä hometta oo
(Vaatii ehkä vähän laittoa)
mut löytyy radio ja telkkari
On niin vaivatonta olla oman elämänsä
talkkariiiiiiiiii

Koira (Canis lupus familiaris)
Kaikki koirat olivat aikanaan, kauan kauan sitten, oikeita susia! Sitten eräänä
päivänä, muuan susi uskaltautui tarpeeksi lähelle ihmisasumusta, ja ihmiset
jakoivat hänen kanssaan tulella paistetun ruokansa. Siitä alkoi ihmisten ja
koirien ystävyys pikkuhiljaa kukoistamaan.
Tiesitkö?
Koirat erottavat värejä, mutteivät aivan kaikkia, ainoastaan sinisen ja
keltaisen. Koirat osaavat myös tahallaan huijata sekä ihmisiä, että muita
eläimiä ja jotkut ymmärtävät jopa 250 eri sanaa ja niiden merkitystä. Eikä
siinä kaikki! On koiria, jotka kykenevät laskemaan ainakin viiteen asti ihan itse.

Naakka
(Corvus
Monedalus)
Tiesitkö?
Naakkat kuuluvat varislintujen
heimoon (kuten myös muun muassa
Närhi, Korppi, Kuukkeli ja tietty
Varikset itse). He ovat lintulajeista
kaikkein älykkäimpiä. Taitoja ja
tietoa on verrattu jopa viisivuotiaan
ihmislapsen osaamiseen. Tämä
varislintujen laaja ja ovela suku osaa
matematiikkaa sekä valmistaa
työkaluja tarpeisiinsa. Ja jopa
tunnistaa ihmiskasvoja ja kertoa
toisilleen, kuka on mukava ihminen ja
kuka ei.

Lehmä, eli nauta (Bos taurus)
Lehmät ovat hyvin seurallisia, he viihtyvät laumoissa. Heillä saattaa olla itse
valikoidut parhaat kaveritkin lauman joukossa, joiden kanssa vietetään
eniten aikaa; syöden, leväten, lähekkäin lämmitellen tai yhdessä kirmaillen.
Nautaeläinten perheessä lehmää saatetaan kutsua myös nimityksillä sonni
(urospuolinen nauta), härkä (uros, joka ei voi saada poikasia) tai hieho
(lehmä, joka ei ole vielä poikinut). Hindujen uskonnossa, muun muassa Intian
alueella, lehmä on pyhä eläin eikä sitä saa syödä.

Lisää teatteria elämääsi?
Tule mukaan Ilmaisukoulu Tuikkeen toimintaan!
Teatteri Tuikkeen ylläpitämä Ilmaisukoulu Tuike tarjoaa taiteen
perusopetuksen yleisen oppimäärän, sekä harrastustunteja ihan kaikille
viisivuotiaista aikuisiin.
Teatteritunteja järjestetään ympäri Helsinkiä, Tapanilassa, Käpylässä,
Koskelassa, Laajasalossa ja Pasilassa.
Ilmaisukoulun opettajina toimivat alan huippuammattilaiset.
Tervetuloa hauskan ja kehittävän harrastuksen pariin.
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Puh. 044 245 0378
FB: @ilmaisukoulutuike
IG: @ilmaisukoulutuike
Kurssi-ilmoittautumiset:
uusi.pilvikanava.fi/tuike
Hinnat alkaen 208 € / lukukausi
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