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MAAILMAN TEATTERIPÄIVÄN ILTANA TIKKURILAN TEATTERISSA 
JENNI KOKANDERIN UUDEN ESITYKSEN ENSI-ILTA
Näyttelijä-koomikko Jenni Kokanderin uudessa ohjauksessa palataan Vantaa-aiheen pariin rakkaudesta rikoksiin. True 
Crime -skenen innoittamana Rikospaikkana Vantaa sukeltaa tutkimaan rikos-teemaa tuomalla lavalle sekä tositarinoita 
että ihmisen eettisiä ja moraalisia rikkomuksia ja alhaisimpia ajatuksia.

Esityksen materiaalina on Vantaalla tehtyjä rikoksia sekä työryhmän omista kaapeista löytyneitä luurankoja. Kokan-
derin ohjauksessa tästä materiaalista syntyy uusia tarinoita ja ihmiskohtaloita. Esitys sanoutuukin irti tuomioistuimen 
tehtävistä: vaikka ote on dokumentaarinen, on se sitä enemmän tekemisen tavassa kuin todellisten tilanteiden re-
konstruoinnissa. Tarkoitus on asettua eri tavoin rikoksen tekijän tai kokijan nahkoihin ja pohtia, mikä onkaan rikoksis-
ta pahin.

Vantaalaisista rikostarinoista esityksen tutkintalinja laajenee pohtimaan rikollisuutta, joka asustaa meistä jokaisessa. 
Paitsi että esityksessä laskeudutaan valjailla kauppakeskus Jumbon koruliikkeeseen, pohditaan myös rikoksen rajoja. 
Onko pahempaa matkustaa pummilla ratikassa vai rakkaudessa? Tarinoista syntyy inhimillinen, tunnistettava ja toisi-
naan koominenkin kuvaus ihmisyyden pimeämmästä puolesta.

Rikospaikkana Vantaa on Jenni Kokanderin “Vantaa-trilogian” toinen osa. Edellinen osa Suurin niistä on Vantaa näh-
tiin Tikkurilan Teatterissa 2017-2018.

Esitykset: pe 27.3., ti 31.3., to 2.4., pe 17.4., la 18.4., pe 24.4. ja la 25.4. Kaikki esitykset klo 19.00

Ohjaus: Jenni Kokander | Käsikirjoitus: Työryhmä | Valosuunnittelu: Kalle Kivimaa 
Näyttelijät: Waltteri Jousa, Elina Laurén, Susanna Melander, Charlie Nevander, Anne Pervala, Ilari Ristola, 
Mikko Rokka ja Nina Tikka

Ikäsuositus: yli 15-v. | Kesto: noin 1h 15min
Paikka: Vinssisali, Kulttuurikeskus Vernissa, 3. krs., Tikkurilantie 36, 01300 Vantaa

***

Maailman teatteripäivän ilta Tikkurilan Teatterissa 27.3.

Tikkurilan suuralueella toimii neljä teatteria, joista Tikkurilan Teatteri on pitkäikäisin – teatterimme historia kantaa 
viime vuosisadan alkuun, aina Tikkurilan Työväen Näyttämön toimintaan saakka. Teatterillamme on varsin keskeinen 
sijainti Kulttuurikeskus Vernissassa, joen ja junaradan risteyskohdassa. Tikkurila on eläväinen kulttuuritoimijoiden 
keskittymä, kuin oma pieni kaupunkinsa Vantaan sydämessä. Siksi meillä on tapana Tikkurilan Teatterissa leikkimieli-
sesti sanoa, että Tikkurila on teatterikaupunki.

– Ja pitäähän nyt teatterikaupungissa olla Maailman teatteripäivänä paikka, johon kaikki teatterin ystävät voivat 
kokoontua! Tikkurilan Teatteri kutsuu kaikki mukaan viettämään Maailman teatteripäivää Vernissalle! Tapahtumaan 
tervetulleita ja toivottuja vieraita ovat ihan kaikki teatterista kiinnostuneet. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Maailman teatteripäivän ilta järjestetään perjantaina 27.3.2020, klo 18.00-19.00 Tikkurilan Teatterissa, VAPAA PÄÄSY! 
Samana iltana Rikospaikkana Vantaa -esityksen ensi-ilta klo 19.00: liput osoitteesta netticket.� /tikkurilanteatteri

Illan ohjelmassa:
– Näyttelijä-koomikko Jenni Kokander kertoo Rikospaikkana Vantaa -esityksestä, joka saa ensi-iltansa samana päivänä
– Teatterihistorian tutkija, dosentti Mikko-Olavi Seppälä kertoo työväenteattereiden 100-vuotisesta historiasta
– Maailman teatteripäivän julistus, lukijana Tikkurilan Teatterikoulun oppilas

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja pressilippuvaraukset: Aino Järvi-Eskola, aino.jarvi-eskola@tikkurilanteatteri.� 
www.tikkurilanteatteri.� 


