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Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyö keräsi vuonna 2015 ennätysmäärän eri-ikäisiä kävijöitä. Yhteensä 14 522 henkilöä
osallistui yleisötyön toimintaan, ja erilaisia yleisötyön tapahtumia järjestettiin 329 kappaletta.

Yleisötyön yli kolmesta sadasta erillisestä tapahtumasta merkittävä osa oli erilaisia työpajoja, joita järjestetään päiväkoti-
ikäisille, koululaisille, lukiolaisille ja muille toisen asteen oppilaitoksille. Työpajat liittyvät usein johonkin HKT:n näytelmään ja sen
teemoihin, ja vuonna 2015 näitä näytelmiin liittyviä toiminnallisia työpajoja pidettiin muun muassa esitysten Siiri ja sotkuinen
Kerttu, Kimalluksen kaupunki, Vanja-eno, Billy Elliot ja Kummitusjuna tiimoilta.  Yhteensä erilaisia työpajoja pidettiin viime
vuonna 103 ja niihin osallistui 2357 lasta ja nuorta.

Uusia yleisötyön toiminnan muotoja edustavat kiertue-esitykset. Vuonna 2015 HKT:n yleisötyö tuotti kaksi esitystä,
Yksinäinen susi on yläaste- ja lukioikäisille suunnattu näytelmä ja Jänis ja Vanki koulunpenkillä kiertää ala-asteilla. Esitykset
kannustavat oppilaita osallistumaan ja molempiin esityksiin liittyen on saatavilla myös opettajien materiaalipaketti. Yksinäinen
susi ja Jänis ja Vanki koulunpenkillä ovat tilattavissa myös kevätkaudella.

Satujen näyttämö –näyttely Stoassa toi Kaupunginteatterin Itä-Helsinkiin. Satujen näyttämö oli Stoan gallerian vetonaula,
20.11.2015 -3.1.2016 auki olleen upean näyttelyn näki yli 6000 kävijää. Satujen näyttämö –näyttelyssä oli esillä kuvia,
pukuluonnoksia, pienoismalleja, rekvisiittaa ja tunnelmia Helsingin Kaupunginteatterin satuaiheisista esityksistä Prinsessa
Ruusunen, Keijukaisneuvos Koo ja Kimalluksen kaupunki. Näyttelyn taiteellisesta suunnittelusta vastasi Katariina Kirjavainen.

Valtakunnallinen, kolmivuotinen Nuori näyttämö –hanke huipentui toukokuussa Nuori näyttämö –teatterifestivaaliin. Nuori
näyttämö -festivaaleilla 13-19 –vuotiaista koostuvat harrastajateatteriryhmät esittivät ammattikirjailijoiden uusia näytelmiä.

Suurin yksittäinen yleisötyön hanke oli joulukuussa päättynyt kolmivuotinen Pääroolissa Pasila. Se oli Pasilan alueen asukkaiden
ja toimijoiden sekä Helsingin Kaupunginteatterin yhteinen teatteriprojekti. Hankkeessa tehtiin yhdessä teatteria pasilalaisten
toimijoiden ja asukkaiden kanssa ja kehitettiin asuinalueen yhteisöllisyyttä. Tämän kaltaiselle alueellinen yhteistyö jatkuu, sillä
tammikuussa käynnistyi Helsinki-mallin hanke Jakomäessä. Molempia hankkeita tukee Helsingin Kulttuurikeskus.

HKT:n yleisötyön tarjoaa jatkuvasti paitsi erilaisia näytelmiin liittyviä työpajoja, muun muassa avoimia harjoituksia,
taiteilijatapaamisia ja teosesittelyjä. Laajasta toiminnasta parhaiten löytää tietoa yleisötyön kotisivuilta.
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