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Helsingin Kaupunginteatterin supersuosittu Kiviä taskussa esitetään 700. kertaa keskiviikkona 15. marraskuuta studio
Pasilassa. Yli 15 vuotta täysiä katsomoita kerännyt esitys on rikkonut Suomen ennätykset sekä esityskerroissa mitattuna että
pisimpään ohjelmistossa jatkaneena koko illan näytelmänä, eikä suosiolle näy loppua.

Martti Suosalon ja Mika Nuojuan tähdittämä Kiviä taskussa sai suomenkielisen kantaesityksensä 24. lokakuuta 2002 studio
Pasilassa. Katsojia irlantilaisen Marie Jonesin kirjoittama ja Pentti Kotkaniemen ohjaama esitys on kerännyt yli 233 000.

”Näytelmän menestys on tietysti itsetuntoa parantava, unenomaisen kannustava kokemus, mutta viime kädessä se on
kuitenkin näytelmä, jota esitetään ja jonka kanssa kierretään Suomea, lapsi lapsien joukossa. Ei voida henkseleitä paukutella
tämän varjolla, mutta hyvä näytteljäntyönharjoitus se on, ja tuntuu toimivan myös katsojille. Parasta ja palkitsevinta tässä on
yleisö, yleisön reaktiot ja se vastavuoroisuus, he saavat ja me saamme”, Martti Suosalo summaa.

”Niin, ja vaikka on tietysti hienoa, että ihan teatterihistoriaa tehdään tällä esityksellä, niin tavallaan sitä ei ajattele niin. Aina
tehdään esitys kerrallaan, ja juuri sille yleisölle”, Mika Nuojua jatkaa.

Näytelmä kertoo Irlannin maaseudulla tehtävän elokuvan kuvauksista, joissa avustajina toimivat paikalliset Charlie Conlon
(Suosalo) ja Jake Quinn (Nuojua). Kaksikko vaihtaa lennossa roolista toiseen näytellen päähenkilöiden lisäksi myös kaikki muut
näytelmän noin viisitoista roolia ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Yleisön rakastama esitys on vuosien varrella vieraillut lukuisissa maamme teattereissa. Kaikkiaan vierailuesityksiä on ollut 145,
ja kevääksi 2018 niitä on sovittu yhteensä 17. Studio Pasilan Kiviä taskussa -esityksiin löytyy nopeimmille vielä lippuja maalis-
toukokuun näytäntöihin.

Kiviä taskussa Helsingin Kaupunginteatterin studio Pasilassa (Ratamestarinkatu 5)
Liput 19,50 € - 39 € (sis. pm)

 

Helsingin Kaupunginteatterin lipunmyynti, Ensi linja 2, ma-pe klo 9-17.30, Eläintarhantie 5 la klo 11-19 ja tuntia ennen esitystä sekä syksyn 2017
esityksiin Ticketmaster ma-la klo 8-21, su klo 10-18, puh. 0600 10 800 (1,98 e/min pvm) ja esityksiin 1.1.2018 alkaen Lippupiste ma-la klo 9 - 21, su klo 10
- 18, puh. 0600 900 900 (1,98 €/min+pvm) 
www.hkt.fi 

Lehdistökuvat löytyvät kuvapankista ja tiedotteet uutishuoneesta.
Lisätietoja, medialippuvaraukset ja haastattelupyynnöt: Helsingin Kaupunginteatteri, vastaava tiedottaja Kaisa Pelkonen, kaisa.pelkonen@hkt.fi, 040 552
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