
Tikkurilan Teatterin syksyn ensi-ilta on Agatha Christien ikisuosittu trilleri 
 
Kulttisuosioon nousseiden H. P. Lovecraft -näytelmien ohjaaja Aarne Linden tarttuu nyt Agatha Christien 
luomaan klassikkotrilleriin Eikä yksikään pelastunut. Christien luoma maailma Hercule Poiroteineen ja neiti 
Marpleineen on ollut tärkeä vaikuttaja Lindenille, ja hän haluaakin ohjauksellaan osoittaa kunnioitusta 
kuuluisalle dekkarikirjailijalle. Tiivistunnelmaisen esityksen rooleissa nähdään komea rivi Tikkurilan 
Teatterin pitkän linjan harrastajanäyttelijöitä. 

Kymmenen ihmistä saapuu eristyneelle Sotilassaarelle. Leppoisa hämmennys isäntäväen poissaolosta 
katkeaa, kun ääni levyltä syyttää paikalla olijoita sekaantumisesta julmiin kuolemantapauksiin. Selviää, 
ettei kukaan oikeastaan tunne kutsut lähettäneitä herra ja rouva Owenia. Mysteerin ainekset ovat kasassa, 
kun yksi vieraista tukehtuu kuoliaaksi kesken illallisen ja loru seinälle ripustetussa taulussa alkaa “Kävi 
kymmenen pientä sotilaspoikaa yhdessä pöytähän, vaan yksi ruokaan tukehtui, on jäljellä yhdeksän – “. 

Christien nerokkaassa tarinassa suljettu paikka, tiivistyvä tunnelma ja yhä vääjäämättömämmältä näyttävä 
tuho saavat henkilöt reagoimaan eri tavoin. Kun epäily, syyllisyys ja pakokauhu nostavat päätään, 
näyttäytyy ihmisyys koko kirjossaan. 
 
Ensi-ilta perjantaina 16. lokakuuta klo 19.00 Kulttuuritehdas Vernissalla, Tikkurilantie 36, Vantaa. 

Muut esitykset syksyllä 2020: su 18.10. klo 15 / ke 21.10. klo 13 ja 19 / pe 30.10. klo 19 / la 31.10. klo 15 / 
su 1.11. klo 15 / ke 11.11. klo 13 ja 19 / la 14.11. klo 19 (huom: muusta esityskaudesta poiketen 
lauantaiesitys klo 19.00!) / su 15.11. klo 15 / la 28.11. klo 15 / su 29.11. klo 15 / 

Kirjoittanut Agatha Christie 
Suomennos Aino Piirola 
Ohjaus: Aarne Linden 
 
Apulaisohjaaja: Krista Alanko | Puvustus: Aila Pelkonen | Lavastussuunnittelu: Timo Matinvesi 
Lavastuksen toteutus: Tomi Tikka | Valosuunnittelu: Kalle Kivimaa | Äänisuunnittelu: Miika Elmgren 
Valokuvat: Leena Tiuri | Tuotantokoordinaattori: Aino Järvi-Eskola | Lehdistötiedote: Päivi Salminen 
Rooleissa: Henri Harberg, Jenni Jokinen, Hilkka Karvinen, Roosa Luhta, Susanna Melander,  
Charlie Nevander, Telma Nuottimäki, Iiro Ristola, Mikko Rokka ja Markus Ukkola 

Kesto: n. 2h 30 min (sis. väliajan) | Ikäsuositus: yli 15-vuotiaille 

 
Lisätiedot esityksestä ja lipunmyynnistä nettisivuiltamme: 
http://www.tikkurilanteatteri.fi/index.php/portfolio/items/eika-yksikaan-pelastunut/  
 
Pressikuvat tulevat nettisivuillemme lähempänä ensi-iltaa: 
http://www.tikkurilanteatteri.fi/index.php/pressi/  
 
Lehdistölippuvaraukset ja haastattelupyynnöt:  
Tuotantokoordinaattori Aino Järvi-Eskola, 044 013 0086 / aino.jarvi-eskola@tikkurilanteatteri.fi 

 
*** 
And Then There Were None © 1939, 1943 Agatha Christie Limited. All rights reserved. 
AND THEN THERE WERE NONE and AGATHA CHRISTIE are registered trademarks of Agatha Christie Limited in the UK 
and elsewhere. All rights reserved. 
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Korona-ajan ohjeita yleisöllemme 

Tartuntatautitilanteen vuoksi juuri nyt on tavallistakin tärkeämpää pitää huolta omasta ja muiden terveydestä. 
Haluammekin muistuttaa kaikkia toimintaamme osallistuvia siitä, että mikäli sinulla on lieviäkin flunssaoireita tai olet 
ollut tekemisissä sairastuneen kanssa, jääthän silloin kotiin. 

Esityspaikkojemme katsomokapasiteettia on vähennetty puoleen tavanomaisesta. Tällä varmistamme, että 
katsomossa on mahdollisuus turvaväleihin. Yleisö voi esityksissämme pitää kasvomaskeja. Jos sinulla ei ole omaa 
mukanasi, voit pyytää kertakäyttöisen maskin lipunmyynnistämme. Toivomme, että yleisö huolehtii turvaväleistä 
myös teatterin aulatiloissa. 

Kehotamme hankkimaan liput ennakkoon osoitteesta: www.netticket.fi/tikkurilanteatteri, Vantaa-infoista tai 
Stockmannin lippupisteistä. Näin varmistat paikkasi pieneen katsomoon ja samalla vältämme jonojen muodostumisen 
lipputiskille esitysiltoina. Jos kuitenkin jätät lipun lunastamisen esitysiltaan, pyydämme että saavut teatterille hyvissä 
ajoin noutamaan lippujasi. Mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi pyydämme teitä varmistamaan, että 
lippuvaraukseenne tulee ajantasaiset yhteystiedot. Voitte ilmoittaa yhteystietonne myös ovilipunmyynnissämme. 

Jos olet ostanut lipun esitykseemme, mutta et flunssaoireiden vuoksi pääsekään paikalle, olethan yhteydessä meihin 
viimeistään esityspäivänä: liput@tikkurilanteatteri.fi, niin siirrämme lippusi mahdollisuuksien mukaan toiselle 
esityspäivälle. Olet tervetullut meille taas parannuttuasi! 

http://www.netticket.fi/tikkurilanteatteri
mailto:liput@tikkurilanteatteri.fi

	Christien nerokkaassa tarinassa suljettu paikka, tiivistyvä tunnelma ja yhä vääjäämättömämmältä näyttävä tuho saavat henkilöt reagoimaan eri tavoin. Kun epäily, syyllisyys ja pakokauhu nostavat päätään, näyttäytyy ihmisyys koko kirjossaan.  Ensi-ilta ...
	Kirjoittanut Agatha Christie Suomennos Aino Piirola Ohjaus: Aarne Linden  Apulaisohjaaja: Krista Alanko | Puvustus: Aila Pelkonen | Lavastussuunnittelu: Timo Matinvesi Lavastuksen toteutus: Tomi Tikka | Valosuunnittelu: Kalle Kivimaa | Äänisuunnittelu...
	Kesto: n. 2h 30 min (sis. väliajan) | Ikäsuositus: yli 15-vuotiaille
	Lisätiedot esityksestä ja lipunmyynnistä nettisivuiltamme: http://www.tikkurilanteatteri.fi/index.php/portfolio/items/eika-yksikaan-pelastunut/   Pressikuvat tulevat nettisivuillemme lähempänä ensi-iltaa: http://www.tikkurilanteatteri.fi/index.php/pr...


