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Lånta fjädrar

Kämpälä

Valter vill imponera på en tjej och funderar hur han ska klä sig.
Kan man vara för ung för att ha kostym? Kanske bäst att försöka
vara sig själv trots allt. Musikalsamarbete mellan Ros-Mari
Barmosse och Haparandas kulturskola.
Haparanda 28 feb

Samling i jaktkojan inför årets
höjdpunkt. In kommer en okänd
kvinna från södra Sverige.
Vem är hon? Vad vill hon?
Situationen blir komplicerad.
Manus Mikael Niemi och
Lars-Erik Rantatalo. Regi Bror Astermo.
Samarbete med Kulturföreningi Juppi
Turnerar under våren

Alla vägar bort är en omväg hem Kaikki tiet poijes oon kiertotie kotia
Måste livet levas någon annanstans
för att räknas? Om att stanna, flytta,
fly, hitta hem. Musik-, teater- och
dansföreställning av Angelica Alkberg
och Lisa Hennix Raukola.
Pajala 22 feb, Luleå 26-28 feb,
Jokkmokk 1 mars, Gällivare 2 mars

REVY - Bränt var det här!

Övertorneås amatörer bjuder på skrattfest.
Manus av Bernt Simu och regi av Bror Astermo.
Tre föreställningar i mars i Övertorneå

Samlingen - Yhessä

Ett projekt av Tornedalsteatern tillsammans med Riksteatern och
Region Norrbotten. Ett tre dagars danskonstverk som avslutas
med offentlig show söndag 7 april i Pajala. Samma vecka pågår
festivalen Pajala Liikheelä - Pajala i Rörelse för alla som gillar
dans. En möjlighet att svänga sina lurviga, att uttrycka din själs
innersta och att betrakta dans som publik.

Pettson och Findus - Tuppens minut

Findus vill att tuppen ska sluta gala.
Till slut väljer tuppen att lämna gården
och hönorna sörjer deras försvunna
tupp. Musikteater med Haparandas
teaterseniorer som uppträder för
både barn och vuxna.
Regi Ros-Mari Barmosse
Haparanda 9 april
Turné i medlemskommunerna under våren

Piratskattens hemlighet

Skådespelare från särskolan under ledning av Ros-Mari Barmosse
uppträder efter många härliga repetitioner.
Haparanda 8-9 maj

Sommarteater i Vyöni

Sommarfest på gång i byn. Hemvändarmormor anländer
tillsammans med ett trilskande barnbarn.
Manus och regi av Irene Muskos.
Samarbete med Svanstein amatörteaterförening.
Premiär 4 juli i Vyöni

Kabaré No Niin

Fyra karaktärer möts på scenen och
beskriver vårt Tornedalen från 60-talet
till idag. Med hjälp av texter, sång och
musik söker vi efter den ”riktige
tornedalingen”. Vem är hon/han och var
kommer hen ifrån? En kabaré om
Tornedalen i världen. Med Pia Suonvieri,
Anders Karkea, Nikolai Lindholm och
Pernilla Fagerlönn. Regi Hannu Friman
Premiär i Pajala 26 oktober
Norrbottensturné i november

Pajalas amatörer är på gång

Kortare sketcher och nummer repeteras och ska presenteras på
teaterns ”Boppa-ilta” under våren. Håll utkik efter annonser.

Manlig skådis sökes

Ros-Mari i Haparanda vill sätta upp pjäsen Bröderna Juppi.
Till detta behövs fyra karlar som kan meänkieli.
Har du tips? Kontakta Ros-Mari.

Första arrangörsföreningen med unga

Pajala har länge saknat en arrangörsförening. I år kommer
Sveriges första Riksteaterförening Unga bildas i Pajala.
En förening som kommer att påverka teaterutbudet i Pajala.

Föreläsning onsdag 3 april kl 13-17

Arrangörer i Norr besöker Tornedalsteatern och bjuder på en
intressant föreläsning med Fredrik Malmgård från Artepreneur.
Temat är marknadsföring och finansiering för arrangörer.

På gång i Kiruna

Vår nya teaterledare Nellie Skogsberg
har två ungdomsgrupper via Kulturskolan och vill berika amatörteatern
i Kiruna genom att sätta upp en
Shakespearekomedi. Planer finns
att gestalta Erik Kuoksus noveller och
arrangera olika spännande workshops.
Nellie har bred kompetens men brinner
för smink, zombies och specialeffekter.

Kulturrådet, Region Norrbotten, Sparbanken Nord,
Kiruna kommun, Pajala kommun, Övertorneå kommun
och Haparanda stad investerar i Tornedalsteatern

