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Tikkurilan Teatteri kantaesittää tosipohjaisen näytelmän Viljo Sohkasesta
”Nouseva aurinko hajottelee sumua, joka leijailee Tikkurilan peltojen yllä. Niin valkenee
huhtikuun kahdennentoista päivän aamu 1918. Tuo ikimuistettava perjantai.”
- Viljo Sohkanen: Punakaartilaisen päiväkirja
Tikkurilan Teatterissa marraskuussa2018 kantaesitettävä Viljo S. -näytelmä käsittelee vuoden 1918
sotaan liittyviä tapahtumia Tikkurilassa mikrohistoriallisella otteella. Näytelmän näkökulmahenkilönä
toimii Tikkurilan Punakaartin sanitääri, tuolloin 17-vuotias Viljo Sohkanen, joka vangittiin huhtikuun kahdennentoista päivän taisteluissa ja joutui viettämään kaksi ja puoli kuukautta Suomenlinnan vankileirillä.
Näytelmässä liikutaan vankileirin ja Tikkurilan poikkeustilassa olevan arjen välillä.
Näytelmän on käsikirjoittanut Sohkasen muistelmateoksen ”Punakaartilaisen päiväkirja” ja arkistolähteiden pohjalta Aino Järvi-Eskola. Ohjauksesta vastaa teatterinjohtaja-rehtori Carita Välitalo. Näyttämöllä nähdään Tikkurilan Teatterin pitkäaikaisia harrastajanäyttelijöitä sekä Tikkurilan Teatterikoulun
oppilaita. Puvustuksesta vastaa Aila Pelkonen ja äänisuunnittelusta Ilya Zaytsev; kumpikin myös Työväen Näyttämöpäivillä 2018 menestyneen Tyttö ja varis -esityksen (ohjaus: Välitalo) taiteellisen suunnittelutyöryhmän jäseniä.
Oman kantaesitettävän näytelmätekstin tuottaminen ohjelmistoon on poikkeuksellinen panostus vantaalaisella teatterikentällä. Tikkurilan Teatterin ohjelmistossa nähdään tänä vuonna kaksi kantaesitystä:
Hulluuden vuorilla (ohjaus: Aarne Linden) sekä Viljo S. Viljo Sohkasesta kertova esitys tuo merkittävän
lisän sisällissodan muistovuoden teatteriohjelmistoon. Vantaalaiselle yleisölle esitys tarjoaa koskettavan
näkökulman kotiseutuhistoriaan sadan vuoden takaa.

Ensi-ilta perjantaina 2. marraskuuta 2018 klo 19.00.
Muut esitykset: su 4.11. klo 15.00, ke 7.11. klo 13.00, pe 9.11. klo 19.00, la 10.11. klo 17.00, su 11.11. klo
15.00, ke 14.11. klo 13.00, pe 23.11. klo 19.00, su 25.11. klo 15.00, pe 30.11. klo 19.00, su 2.12. klo 17.00
Esitykseen liittyvää oheisohjelmistoa:

* Su 4.11. -näytös on osa CulturaFestin ohjelmistoa. Esitys tekstitetään venäjäksi. Esityksen jälkeen pidämme keskustelutilaisuuden,
jonka festivaalin johtaja Anna Sidorova tulkkaa venäjäksi.

* Su 11.11. järjestämme esityksen jälkeen keskustelutilaisuuden. Mukana keskustelemassa tutkija Virva Liski.
* Ma 26.11. Tikkurilan kirjastossa sisällissota-aiheinen tilaisuus alkaen n. klo 16.00. Paikalla esityksen tekijöitä.
Teemu Keskisarja esittelee uutta kirjaansa klo 17.00.
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