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Tiedote 13.8.2020

Muutoksia syksyn Kuulakseen! Sunnuntain 20.9. ohjelma toteutuu ja muut päivät peruuntuvat

KUULAS TOTEUTUU YKSIPÄIVÄISENÄ POP UP -FESTIVAALINA 20.9.
Keväältä siirtynyt Lasten Teatteritapahtuma Kuulas toteutetaan syksyllä Kouvolassa yksipäiväisenä neljän
festivaalipäivän sijaan. Tapahtumasta toteutuu vain perheille suunnattu sunnuntai 20.9., jolloin ohjelmaa on
Taideruukissa koko päivän ajan pop up -tyylisesti. Sunnuntain aikataulu ja sisältö pysyvät samoina käsiohjelmassa
ilmoitetun mukaan, mutta ryhmille suunnatut arkipäivät 21.–23.9. peruuntuvat koronarajoitusten takia. Lipunmyynti
alkaa ilmoitettua myöhemmin maanantaina 31.8. kello 11.
”Yleisön turvallisuus on meille ensiarvoista. Koko perheelle suunnattu festivaalipäivä pystytään toteuttamaan
turvallisesti, mutta lapsiryhmät eivät tässä tilanteessa voi lähteä liikkeelle. Kevään ja kesän eristyneisyyden ajan
jälkeen tuntuu poikkeuksellisen hienolta päästä elävän taidemuodon pariin. Teatteri on kohtaamisen taidetta, ja nyt
sen arvon ymmärtää entistä kirkkaammin”, toteaa toiminnanjohtaja Annukka Ruuskanen Työväen Näyttämöiden
Liitosta.
Taideruukin eri esitystiloissa huomioidaan 1–2 metrin turvavälit ja yleisöä otetaan katsomoihin normaalia
vähemmän. Sairaana ei voi tulla tapahtumaan, ja käsidesin saatavuudesta eri tiloissa huolehditaan koko päivän ajan.
Yleisöä ohjeistetaan tapahtumapaikalla sekä sanallisesti että kyltein. Ajantasaisiin, viranomaistietojen perusteella
päivittyviin turvallisuusohjeisiin suositellaan tutustumaan jo etukäteen: www.kuulas.info.

Festivaalille valitut esitykset

Pukinmäen Taidekoulut, Helsinki: HÖLMÖLÄISIÄ. Hassutuksia koko perheelle. Kaikille.
Aina ajankohtaisissa hölmöläistarinoissa toimeliaat hölmöläiset tarttuvat arkisiin ongelmiinsa ilman turhia
tuumailuja. Olipa puuha mikä tahansa, se päättyy aina pöljästi. Onneksi hyväntuulinen heimo osaa ottaa ilon
irti ihan kaikesta. Hölmöläisrooleissa loistavat Pukinmäen taidekoulujen nuoret näyttelijät, ja katsomossa
viihtyy koko suku vauvasta vaariin. Sunnuntaina 20.9. kello 12–12.45. Liput 7 €.

Teatteri sydänkäpy, Teatteri Quo Vadis ja TTT, Ruotsi/Suomi: FEERI. Yöllinen aikamatka ystävyyteen. 3+
Mitä ystävyys tarkoittaa? Kuinka ystävät puhuvat toisilleen? Miten käydä raivoisia riitoja, joihin ystävyys ei
kuitenkaan kaadu? Feerin maailmassa nukkuminen on seikkailua ja uni on totta. Yöllinen seikkailusatu
ystävyyteen opettaa lapsia katsomaan asioita myös toisen silmin ja kokemaan, miltä kaverista tuntuu. Vai onko
herääminen sittenkin todempaa tällä aikamatkalla? Esitys on uutta kotimaista lastenteatteria parhaimmillaan.
Sunnuntaina 20.9. kello 13–13.45 ja 14.30–15.15. Liput 11 €.
Eija Ahvo, Marcus Bäckman ja Soili Perkiö: MUUMIPERHEEN LAULURETKI -KONSERTTI. Musiikillinen matka
mestarien kanssa. Kaikille.
Ihanan turvallisella lauluretkellä matkataan tuttujen hahmojen kanssa Muumilaakson halki. Vuoden 2015
Lastenlevyn Emma-palkinnon saaneen Muumiperheen lauluretken konserttiversiossa kuullaan liveorkesteria
sekä jännittäviä tarinoita laulujen takaa. Laulut puhuttelevat kaikkia muumien ystäviä, ja tunnelmat vaihtelevat
Nuuskamuikkusen huilun sävelistä Pikku Myyn räppiin. Sunnuntaina 20.9. kello 16–16.45. Liput 11 €.
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Ilmaiset avajaiset ja korutyöpaja

Festivaalin avajaiset järjestetään Taideruukissa sunnuntaina 20.9. kello 11. Koko perheelle suunnatussa
ilmaistapahtumassa esiintyy Kouvolan Teatterin nuortenteatteri sekä kuullaan yhteistyökumppaneiden
tervehdyksiä.
Ilmaisena työpajana järjestetään korutyöpaja, jossa lapset valmistavat lasihelmistä korva- tai rannekorun. Non stop tyylillä toimiva ohjattu paja on avoinna Taideruukissa sunnuntaina 20.9. kello 10–16. Käsiohjelmassa mainittu
maskeerauspaja joudutaan tänä vuonna valitettavasti perumaan turvallisuussyistä koronapandemian vuoksi.

Lipunmyynti alkaa 31.8.

Lippujen ennakkomyynti tapahtuu netissä (www.netticket.fi) maanantaista 31.8. kello 11 alkaen. Poikkeuksellisen
koronapandemiatilanteen vuoksi netistä ostetuilla lipuilla on palautusoikeus sairaustapauksessa tai tapahtuman
peruuntuessa. Sairaustapauksessa pyydetään ottamaan välittömästi yhteyttä numeroon 040 196 2448.
Esityspaikalla Taideruukissa lipunmyynti on avoinna vain sunnuntaina 20.9. kello 10–16. Lippujen hinnat ovat samat
joka myyntikanavassa.

Taustatietoa Kuulas-festivaalista

Lasten Teatteritapahtuma Kuulas on taiteellisesti tasokas lasten teatterifestivaali, jolle valitaan Suomen parhaita
teatterintekijöitä ammatti- ja harrastajateattereista. Tapahtuma on yli 30-vuotisen historiansa aikana järjestetty
perinteisesti kerran vuodessa keväisin, mutta vuonna 2020 tapahtuma on ensimmäistä kertaa syksyllä
koronapandemian peruttua kevään tapahtuman. Festivaalin järjestää Työväen Näyttämöiden Liitto (TNL)
yhteistyössä Kouvolan kaupungin, Kouvolan Teatterin ja Kuusankosken Teatterin kanssa.
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