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Veera Salmen Mauri ja vähä-älypuhelin hurmaa Kansallisteatterissa 

Veera Salmen samannimiseen kirjaan perustuva koko perheen hyväntuulinen tarina nähdään 
nyt ensi kertaa näyttämöllä.  Ystävyydestä ja suvaitsevaisuudesta kertovan musiikkipitoisen 
esityksen ensi-ilta on Willensaunassa 13. huhtikuuta. 

Mauri ei enää katso lastenohjelmia, koska hänellä on suunnitelma. 
Hän aikoo kaivaa tunnelin Pasilasta Egyptiin. Nimittäin: Maurin paras kaveri Bashir on juuri muuttanut 
sinne. Äiti kertoo Maurille, ettei heillä ole rahaa Egyptin-matkaan, eikä edes uuteen älypuhelimeen, jossa 
olisi watsappi. Eräänä yönä Maurin vanha Konegtig-puhelin kuitenkin muuttuu sikapossuhienoksi 
älypuhelimeksi, jonka avulla Mauri saa yhteyden Nakuna Uusi-Bebassa asuvien halihalien heimoon. 
Halihalit ovat omanlaisiaan tyyppejä. Niin ovat myös Maurin vanhemmat – sademetsiä pelastava äiti ja 
maailmaa menoa pohtiva, halaileva isä – sekä Maurin luokalla oleva Chi, joka ei koskaan puhu mitään. 
Mutta olisiko maailmassa mitään järkeä, jos kaikki olisivat samanlaisia? 

Mauri ja vähä-älypuhelin on hauska, lämmin ja viisas kertomus ystävyydestä, erilaisuudesta ja 
mielikuvituksen voimasta maailmassa, jota aikuisetkaan eivät aina osaa hallita. Teoksen dramatisoi 
näyttämölle Harri Nousiainen, ja esityksen musiikista vastaa säveltäjä ja muusikko Maija Ruuskanen. 
 
Näyttämötulkinnan visualisointi, Veera Salmen piirtämät kirjan kuvituksen elementit, videot ja animaatiot 
sekä monipuolinen äänimaailma livelauluineen rikastuttavat tarinankerrontaa.  Katsojat pääsevät Maurin 
kanssa seikkailulle, jonka ytimessä on tosiystävyys. ”Lapset eivät ajattele sen kummemmin erilaisuutta. Ei 
myöskään Mauri. Hänellä on kova ikävä parhaan kaverinsa Bashirin luo. Maurin päättäväisyydestä 
käynnistyy seikkailu- ja selviytymistarina, jossa pohditaan levotonta maailmanmenoa, ystävyyden voimaa ja 
välittämistä”, Harri Nousiainen ja Maija Ruuskanen kiteyttävät. 

Salmen suosittuihin Puluboi-kirjoihin perustunut Puluboin ja Ponin teatteri oli yleisömenestys 
Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä 2015. Mauri ja vähä-älypuhelin kirja julkaistiin viime vuonna (Otava).  

Esitystä suositellaan yli 4-vuotiaille. Kesto on noin tunnin (ei väliaikaa). 

Lasten lauantai Willensaunassa 23.4. klo 12.30—13.30 — taiteilijatapaamisia ja teatterityöpaja! 
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Harri Nousiainen 

Maija Ruuskanen  

  

Dramatisointi Harri Nousiainen  

Musiikki Maija Ruuskanen 

Lavastus ja pukusuunnittelu Katri Rentto 

Laulujen sanat Jukka Rantanen, Maija Ruuskanen ja Leila Koivukangas 

Valo- ja videosuunnittelu Ville Virtanen 

Äänisuunnittelu Mikki Noroila 

http://www.maijaruuskanen.com/


Naamioinnin suunnittelu Petra Kuntsi 
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