
YLE Radioteatterin ja Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön yhteisessä ääniteossarjassa otetaan yhteyttä eristyksessä
oleviin ihmisiin

Radioteatterin ja Kiertuenäyttämön yhteistyönä syntyneessä sarjassa Tuokiokuvia neljän seinän sisältä näyttelijä Jussi
Lehtonen ja muusikko Mikko Perkola ottavat yhteyden viiteen koronan takia eristyksissä olevaan henkilöön. Kohtaamiset
alkavat YLE Radio 1:ssä sunnuntaina 2. elokuuta.

Kohtaamisista syntyy sarja radioteoksia, joiden keskiössä on ihminen ja hänen havaintonsa sekä sen innoittama runo tai tarina, sävellys tai
laulu. 

Kohtaamiset sunnuntaisin elokuussa Yle Radio 1:ssä klo 17.50. 

2.8. Eläkkeellä oleva kuvaamataidonopettaja Maija-Liisa Lenkkeri ja osastonhoitaja Senja Seppänen, Kustaankartanon
seniorikeskuksessa.

9.8. Sinikka Syrjäkari, joka on vanhustyöstä karanteenissa kotonaan.

16.8. Intohimoinen musiikkimies ja entinen hieroja Tarmo Kulmanen kotonaan Kalliossa.

23.8. Sosiologian professori Marja Häyrinen-Alestalo kotonaan Lauttasaaressa.

30.8. Teatteriohjaaja Ralf Långbacka kotonaan Vuosaaressa.

Ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa 29.9.2020 asti.

Työryhmä

Jussi Lehtonen, näyttelijä Mikko Perkola, muusikko (Viola da Gamba ja laulu) Soila Valkama, ohjaaja Jani Orbinski, äänisuunnittelija
(äänitys) Pentti Männikkö, äänisuunnittelija (editointi)
Tuotanto: Radioteatteri, Soila Valkama/ Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö, Jussi Lehtonen

Kulttuurisen vanhustyön asiantuntijana hankkeessa on toiminut Helsingin kaupungin kehittämisasiantuntija Jenni Räsänen.

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö vie taidetta erilaisiin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköihin sekä tekee
dokumenttiteatterihankkeita yhdessä eri tavoin marginalisoitujen ihmisten kanssa. https://kansallisteatteri.fi/kiertuenayttamo/

Näyttelijä-ohjaaja Jussi Lehtonen työskentelee Kiertuenäyttämön taiteellisena suunnittelijana. Hän on toteuttanut Kansallisteatterissa useita
dokumenttiteatterihankkeita mm. palvelutaloissa asuvien ikäihmisten, entisten vankien ja pakolaistaustaisten taiteilijoiden kanssa.
Näkövammaisten kulttuuripalvelut valitsi hänet vuoden 2020 ääninäyttelijäksi. 

Muusikko Mikko Perkola soittaa viola da gambaa ja laulaa. Hän on kehittänyt erilaisia tapoja käyttää barokki-instrumenttia ja soittaa sekä
vanhaa että uutta musiikkia. Perkola on soittanut huipputason vanhan musiikin kokoonpanoissa ympäri maailmaa sekä esiintynyt lukuisissa
teatteri- ja tanssiesityksissä.

Soila Valkama on YLE Radioteatterin ohjaaja-dramaturgi ja tuottaja. 

Jani Orbinski on helsinkiläinen äänisuunnittelija, säveltäjä, muusikko ja äänitaiteilija. Viime aikoina hän on työskennellyt lähinnä radion
parissa.

Pentti Männikkö on Yleisradiosta eläköitynyt monipuolinen ja monitaitoinen äänisuunnittelija ja muusikko, joka työskentelee edelleen
aktiivisesti äänen ja radion parissa.

Kulttuurisen vanhustyön asiantuntijana hankkeessa on toiminut Helsingin kaupungin kehittämisasiantuntija Jenni Räsänen.
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