Satumatka kulttuuripalveluiden ohjelmiston
taiteellisesta suunnittelusta, toteutuksesta
ja ohjauksesta vastaa kulttuuriyrittäjä Satu
Liikkanen, kulttuurituottaja AMK / nukketeatterikasvattaja / artesaani / gerontologinen
erityisosaaja / muusikko.
Esityksiin voitte halutessanne tilata myös oheisohjelmia; lapsiryhmille pomppulinnan, kasvomaalausta tai taikapallojen muotoilua ja ikäihmisille työpajoja eri vuodenaikoihin liittyen.
Matkakulut eivät sisälly hintoihin muutoin kuin
lähialueella.
Kysy tarkempia tietoja ja pyydä tarjous eri
vaihtoehdoista.

Satumatka kulttuuripalvelut
Satumatka Productions
www.kulttuuripalvelut.fi
Satu Liikkanen
info@satumatka.fi
p. 040 712 0401
Kirkontie 448, 49900 Virolahti
Tulemme luoksenne!

Satumatkan kulttuurivuosi 2015 – 2016
Nukketeatterin taikaa
Mukaansatempaavia musiikkiesityksiä
Toiminnallisia taidetyöpajoja

Satumaisia elämyksiä vuodesta 2006

Satumaisia elämyksiä vuodesta 2006

Satumaisia elämyksiä vuodesta 2006

MUSIIKKI- JA NUKKETEATTERITYÖPAJOJA

marraskuu-joulukuu

Päiväkoteihin, kouluihin ja kerhoihin

SYDÄMENI JOULU
– Satu Liikkanen piano ja poikkihuilu

SATULAUKUN SALAISUUDET
– Musiikki- ja nukketeatterituokio, ohjaus
Satu Liikkanen
Nyt kurkistetaan satulaukkuun!
Pienimuotoinen, toiminnallinen ja vuorovaikutteinen satu-, nukketeatteri- ja musiikkituokio alle kouluikäisille lapsille.
Ryhmäkoko max. 20 lasta. Kesto n. 40 min. Hinta 165 €
SATUJEN SANKARIT
– Varjoteatterityöpaja, ohjaus Satu Liikkanen

Tunnelmallinen jouluinen musiikkihetki, joka herättää muistoja
lapsuuden jouluista. Tutut, kauniit sävelet pianolla ja poikkihuilulla soitettuna yhdistyvät tunnelmallisiin valokuviin, jotka
heijastuvat valkokankaalle. Tuokio sisältää myös yhteislauluja.
Kesto n. 50 min. Hinta 165 €
toukokuu-heinäkuu
KESÄINEN MUSIIKKIHETKI
– Satu Liikkanen piano ja poikkihuilu
Tunnelmallinen musiikki- ja muistelutuokio
ulkona tai sisätiloissa. Nostalgisia kesäisiä
sävelmiä menneiltä vuosilta esitettynä poikkihuilulla ja pianolla. Laulujen tahdissa voi
vaikkapa tanssahdella. Tuokio sisältää myös
yhteislauluja.

Keksitään, suunnitellaan ja valmistetaan mielikuvitusta apuna käyttäen oma satujensankarivarjonukke ja tehdään pienimuotoinen esitys
ryhmissä varjoteatterin keinoin. Pajassa hyödynnetään kierrätys- ja luonnonmateriaaleja. Varjonuken saa
mukaansa pajan jälkeen. Työpaja soveltuu yli 7-vuotiaille lapsille.

Kesto n. 50 min. Hinta 165 €

Ryhmäkoko max. 15 lasta. Kesto n. 1,5 h. Hinta 165 €
Hintaan sisältyy materiaalikulut ja ohjaus.

TEATTERI SATUMATKA ESITTÄÄ
marraskuu-joulukuu

MUSIIKKIESITYKSIÄ
Palvelutaloihin ja kohtaamispaikkoihin ikäihmisille
syyskuu-lokakuu
SYYSTUNNELMIA
– Satu Liikkanen piano ja poikkihuilu
Tunnelmallinen musiikkihetki muistojen sävelten siivittämänä. Syksyiset sävelet pianolla ja
poikkihuilulla soitettuna yhdistyvät syksyisiin
valokuviin, jotka heijastuvat valkokankaalle.
Tuokio sisältää myös yhteislauluja.
Kesto n. 50 min. Hinta 165 €

TERVEISIÄ KORVATUNTURILTA!
– Nukketeatteriesitys tonttujen taikamaailmasta
Esityksessä kurkistetaan tonttujen taikamaailmaan nukketeatterin ja musiikin keinoin.
Jouluntaikaa on luvassa kukkurapäin kun
seurataan pienien tonttujen touhuja joulun
alla. Mukaansatempaava musiikki laittaa vipinää pikkulastenkin
jalkoihin.
Tuomme mukanamme äänentoiston ja valaistuksen.
Kesto n. 35 min. Sopii päiväkoti- ja esikouluikäisille.
Hinta 330 € (2. esitys samassa tilassa 200 €)

tammikuu-kesäkuu
SATUMETSÄ SOI
– Vuorovaikutteista vauvateatteria perheen pienimmille
Lumoava satumetsä ja metsänväki kutsuvat
mukaansa perheen pienimmät. Esitys tarjoaa
nukketeatterin ja musiikin siivittämänä
mielenkiintoisen, elämyksellisen ja vuorovaikutteisen teatterituokion, jossa pääosassa ovat ihastuttavat
metsän eläimet ja äänimaailma. Vauva osallistuu esitykseen
yhdessä vanhemman kanssa.
Tuomme mukanamme äänentoiston ja valaistuksen. Esitykseen
mahtuu max. 20 vauvaa ja 20 vanhempaa. Ikäsuositus 4 kk-24 kk.
Kesto n. 30 min. Hinta 280 € (2. esitys samassa tilassa 180 €)
tammi-huhtikuu
REVONTULIKETTU
– Taianomainen, kiehtova ja kettumainen
nukketeatteritarina
Revontulikettu johdattaa katsojat jännittävään
ja elämykselliseen nukketeatteriseikkailuun.
Lumoudu luontokuvista ja nukketeatterin
monista muodoista. Tämä taianomainen
nukketeatteriesitys yhdistää kansansaduista tunnetut kettutarinat ja uskomukset uudella tavalla.
Tuomme mukanamme äänentoiston ja valaistuksen.
Esitys sopii yli 4-vuotiaille. Kesto n. 35 min.
Hinta 330 € (2. esitys samassa tilassa 200 €)
toukokuu-elokuu
HÖLMÖLÄN KYLÄSSÄ
– Hassunhauska nukketeatteriesitys Hölmölästä
Vauhdikas nukketeatteriseikkailu, joka vie mukaansa hölmöläisten kylään ja heidän arkeensa monenmoisin kommelluksin
ja sattumuksin. Esitys sopii yli 4-vuotiaille lastentapahtumiin,
päiväkoteihin, kouluihin, vanhusten palvelutaloihin jne.
Tuomme mukanamme äänentoiston ja valaistuksen.
Kesto n. 35 min. Hinta 330 € (2. esitys samassa tilassa 200 €)

