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Helsingin Kaupunginteatterin johtajana aloittaa Kari Arffman 1. tammikuuta 2017. Arffman seuraa tehtävässään Suomen
suurinta teatteria menestyksekkäästi vuodesta 1998 johtanutta, eläkkeelle jäävää Asko Sarkolaa. Myös HKT:n ruotsinkielisen
näyttämön Lilla Teaternin uusi taiteellinen johtaja Marina Meinander aloittaa tehtävässään tammikuussa.

Kari Arffman luotsaa teatterin juhlavuoteen, jonka aikana teatteri juhlistaa 50 vuotta täyttävää, täysin peruskorjattua
teatteritaloaan ja Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä Lasse Mårtensonin suurmusikaalilla Myrskyluodon Maija. Helsingin
Kaupunginteatterin kesällä 2015 alkanut peruskorjaus valmistuu keväällä ja yleisölle talo avataan elokuussa 2017.

”Tässä ollaan uuden äärellä monestakin näkökulmasta. On kaksi uutta johtajaa, upea, vastaremontoitu talo. Lähdemme
tekemään uutta yhteistyössä ja keskustellen teatterin valtavan ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa”, Arffman kertoo.

Ruotsinkielisen näyttämön, Lilla Teaternin taiteellisen johtajuuden lisäksi Marina Meinander osallistuu myös HKT:n yleiseen
ohjelmistosuunnitteluun. Johtajasopimus on määräaikainen ja jatkuu 31. heinäkuuta 2020 saakka.

”Helsingin Kaupunginteatterin vahvuus on paitsi sen henkilökunnassa, siinä että teatterilla on monta eri näyttämöä, joilla on
jokaisella oma profiilinsa. Se tarjoaa meille mahdollisuuden rakentaa laajaa ohjelmistoa eri kohderyhmille. Päämääräni Lilla
Teaternissa on vaalia Vivica Bandlerin luomaa perinnettä: Lillan on iloisen rohkea teatteri, jonne on helppo tulla yhä uudelleen
ja uudelleen”, Meinander sanoo.

Kari Arffman on 48-vuotias ja valmistunut teatteritaiteen maisteriksi 1997. Hän on toiminut Kotkan ja Jyväskylän
kaupunginteattereiden johtajana yhteensä lähes 10 vuoden ajan. Hän on näytellyt tai ohjannut mm. Helsingin
Kaupunginteatterissa, Tampereen Teatterissa, Lahden kaupunginteatterissa, Jyväskylän kaupunginteatterissa, Kotkan
Kaupunginteatterissa ja Pyynikin kesäteatterissa. Ennen johtajuuskauttaan Kari Arffman työskenteli Helsingin
Kaupunginteatterissa syksyllä 2016 ensi-iltansa saaneen Shrek-musikaalin ohjaajana ja näyttelijänä.

Teatteritaiteen maisteri Marina Meinander (s. 1967) on dramaturgi, käsikirjoittaja ja ohjaaja. Useiden freelancetöiden ohessa
hän on työskennellyt 13 vuotta kiinnitettynä dramaturgina Svenska Teaternissa ja kolme vuotta Yle Draamalla Kotikatu-tv-
sarjan vastaavana tuottajana. Tämän jälkeen hän on toiminut mm. Ylen pitkien tv-sarjojen, kuten Syke ja Kynsin hampain,
lukijana ja kehittäjänä. Meinanderin yhdessä Kirsi Porkan kanssa ohjaamaa näytelmää Mirakelmetoden esitetään parhaillaan
Lilla Teaternissa. Meinander on tehnyt 18 ohjausta sekä näyttämölle että radioon, kirjoittanut 15 näytelmää ja työskennellyt
dramaturgina, kääntäjänä ja tuottajana.
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