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Valtakunnalliseen Nuori Näyttämö -hankkeeseen on valittu mukaan 27 nuorten teatteriryhmää toteuttamaan uusia näytelmiä
yhteistyössä ammattiteattereiden kanssa. Helsingin Kaupunginteatterin kanssa yhteistyön aloittaa seitsemän nuorten ryhmää.

Ryhmistä löytyy niin harrastajateattereita, yläkoulu- ja lukioryhmiä kuin maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten nuorten
yhteinen ryhmäkin. Helsingin Kaupunginteatterin kummiryhmät ovat: Annantalon teatteriryhmä Vire, Martinlaakson lukio,
Tapiolan lukio, Kallion lukio, Järvenpään teatterin nuoret, Teatteriryhmä Werner Porvoosta sekä Havukosken koulun
draamaryhmä. 

Hanketta varten kirjoitetut, monitahoisesti nuorten maailmaa käsittelevät, 13-19-vuotiaille suunnatut uudet näytelmät on
tilattu Suomen eturivin näytelmäkirjailijoilta: Gunilla Hemmingiltä, Pipsa Longalta ja Veikko Nuutiselta. Neljännen
näytelmän on kirjoittanut Rasmus Lindberg Ruotsin vastaavalle hankkeelle 2014.

Yhteistyö huipentuu paikallisesti kuuteen teatterifestivaaliin huhti-toukokuussa 2018, jolloin koko Suomen alueella nähdään
kantaesityksinä neljästä näytelmästä 27 eri tulkintaa. 13–19-vuotiaat nuoret ovat valinneet esitettäväkseen jonkun kolmesta
hankkeelle kirjoitetusta ja yhdestä suomennetusta näytelmästä.

Elokuussa 2018 pidetään Tampereen Teatterikesän alkupäivinä suuri Nuori Näyttämö -päätösfestivaali Tampereen Työväen
Teatterin kahdella näyttämöllä. Tämä on uusien nuortennäytelmätekstien juhlakatselmus, johon tullaan kutsumaan tulkinnat
neljästä näytelmästä. 

Nuori Näyttämö -hankkeessa mukana olevat seitsemän ammattiteatteria edustavat sekä maantieteellisesti ja toiminnallisesti
koko Suomea. Pääkaupunkiseudun kaksi suurta toimijaa, Helsingin Kaupunginteatteri ja Suomen Kansallisteatteri,
yhdistävät ensimmäistä kertaa historiassaan voimansa yhteisen paikallisfestivaalin järjestelyissä keväällä 2018.
Maakuntateattereista Mikkelin ja Varkauden Teatterit järjestävät yhteisen paikallisfestivaalin. Pohjoisista teattereista
osallistuu Kemin kaupunginteatteri, ja itäisin on Kotkan kaupunginteatteri. Pirkanmaan nuoret tekevät yhteistyötä
 Tampereen Työväen Teatterin kanssa, joka on suuren päätösfestivaalin tapahtumapaikka.

Nuori Näyttämö hankkeen valtakunnallisena toteuttajana toimii Työväen Näyttämöiden Liitto. Hanketta tukevat Suomen
Kulttuurirahasto ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Kansan Sivistysrahasto.

Hankkeen sivut www.nuorinayttamo.info 
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