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Improvisaation edelläkävijänä jo vuodesta 1990 toiminut improvisaatioteatteri Stella Polaris juhlii 30-
vuotisjuhlavuottaan syys-joulukuussa Helsingin Kaupunginteatterin studio Pasilassa. Juhlaesityskausi
käynnistyy Stella Polariksen tarinasta kertovan kirjan julkistamistilaisuudella 5. syyskuuta ja jatkuu
monipuolisesti improvisaatiota esittelevällä Stella Polaris 30v! -esityskokonaisuudella.

Kulttuuriantropologi Meri Parkkisen toimittama Stella Polariksen tarina - ja sen merkityksestä
improvisaatiolle -kirja julkaistaan 5. syyskuuta studio Pasilassa. Hersyvän hauskoja tarinoita tarjoava teos
kurkistaa ainutlaatuiseen Stellan maailmaan, ja samalla tutustuttaa lukijansa improvisaation historiaan
Suomessa kolmen vuosikymmenen ajalta.

Näyttelijä ja Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön lehtori T iina Pirhonen kertoo ryhmän alkuun panneesta
aidosta uteliaisuudesta improvisaatiota kohtaan:

"Espoon teatteri tarjosi aluksi harjoitustiloja, mutta me harjoiteltiin myös jossain Eija Ahvon tyhjässä
asunnossa ja ties missä. Ihan vaan harjoittelemisen ilosta!"

”O lin haltioitunut, miten suvereeneja esimerkiksi Outi (Mäenpää) ja Tiina olivat lavalla. Toivoin, että
lähtemällä mukaan voisin olla joku päivä kuin he”, kertoo ryhmään vuonna 1991 liittynyt näyttelijä Sari
Havas kirjassa.

"Kyseessä on monella tavalla erityinen teatteri, jonka tarina oli mielenkiintoista kuulla ja kirjoittaa
kirjaksi", sanoo toimittaja Meri Parkkinen.

Parkkinen kertoo yllättyneensä improvisaation laaja-alaisuudesta ja monipuolisesta hyödyntämisestä,
mm. vuorovaikutuksessa, hyvinvoinnissa, ongelmien ratkaisussa ja luovuuden rohkaisemisessa.

Juhlasyksyn aikana studio Pasilan näyttämöllä nähdään täysin improvisoituja koko illan näytelmiä ja
musikaaleja, Stella Polariksen ja HKT:n yhteinen improilta, improklubeja vaihtuvilla esiintyjillä sekä Impron
Mega-spektaakkeli-ilta, jonka aikana lavalle nousee lähes koko Stella Polariksen esiintyjäkaarti: T eijo
Eloranta, Sari Havas, Ushma Karnani, Kirsti Kuosmanen, Antti Laukkarinen, Mikko Penttilä, Pihla
Penttinen, T iina Pirhonen, Annika Poijärvi, Micke Rejström, Sari Siikander, Niina Sillanpää, Elina
Stirkkinen, Miiko T oiviainen, Jussi Vatanen ja T obias Zilliacus.

Stella Polaris on toiminut Suomessa teatteri-improvisaation edelläkävijänä jo vuodesta 1990. Teatteriin
kuuluu tällä hetkellä 19 näyttelijää, neljä muusikkoa ja viisi valosuunnittelijaa sekä kaksi tuottajaa.
Teatteri toteuttaa lähes 200 esitystä tai koulutustilaisuutta vuosittain niin teatterinäyttämöillä, kouluissa,
yksityistilaisuuksissa kuin festivaaleilla. 

Stella Polaris 30v! -esitykset 5.9.-5.12.2020 Helsingin Kaupunginteatterin studio Pasilassa (Ratamestarinkatu 5)
Liput 16 € - 34 €

Meri Parkkinen: Stella Polariksen tarina – ja sen merkityksestä improvisaatiolle (Broholmen13, 2020) -kirjan julkistustilaisuus 5.9. klo
16.30 studio Pasilassa (Ratamestarinkatu 5). Näyttelijä Sari Siikanderin kirjaklubivieraana kirjailija Meri Parkkinen ja improvisoimassa



16.30 studio Pasilassa (Ratamestarinkatu 5). Näyttelijä Sari Siikanderin kirjaklubivieraana kirjailija Meri Parkkinen ja improvisoimassa
Stella Polariksen näyttelijät.
Ilmoittautuminen ja haastattelupyynnöt Sari-Anne Nahkuri, toimisto@stella-polaris.fi, p. 050 57 37 004. 

#stellapolaris30v #stellapolaris @hktfi

Helsingin Kaupunginteatterin lipunmyynti, Ensi linja 2, ma-pe klo 9-17.30, Eläintarhantie 5 la klo 11-19 ja tuntia ennen esitystä sekä
 Lippupiste ma-la klo 9 - 21, su klo 10 - 18, puh. 0600 900 900 (2 €/min+pvm) 
www.hkt.fi 
Sivustolta Turvallisesti teatteriin löytyvät ajankohtaiset ja päivittyvät ohjeistukset turvalliseen teatterissakäyntiin.

Lehdistökuvat löytyvät kuvapankista ja tiedotteet uutishuoneesta.
Lisätietoja, medialippuvaraukset:
Viestintäpäällikkö Kaisa Pelkonen, kaisa.pelkonen@hkt.fi, 040 552 3788
Helsingin Kaupunginteatteri, Ensi linja 2, 00530 Helsinki


