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FESTARIA MAHDOLLISTAMASSA.

2.

S I S Ä L T Ö



”Se on vuoden parasta aikaa!” Näin uunituoreelle lyttiläiselle markkinoitiin SYTY-festivaalia. Päätin 
toimia kuten suurin osa muistakin Wiljamin kasvateista ja valvoa läpi yön, jottei tarvitsisi aamuyöstä 
herätä bussiin. Bussimatkat ovat olleet yksi festareitten eksoottisimmista mausteista torkkumisen, 
hörppimisen, kisailun ja bussiradion ansiosta. Matka on aina poikkeuksetta pitkä, kun Rovaniemeltä 
lähtee, mutta joka kerta sen arvoista. Kaupunki täyttyy teatteria täysiä tekevistä nuorista aikuisista, 
tutut ystävät rinnalla lähdetään päättömän rohkeasti luomaan uusia tuttavuuksia, esitykset saavat in-
spiraation kukkimaan, improkisa kutkuttaa vatsassa ja tanssilattialla saa heittää kreiseimmät muuvit, 
onhan sitä kaupungissa, josta ei tunne ketään! Jostain löytyy piano. Kansa kerääntyy sen ympärille ja 
- kuin luonnostaan - löytää yhteisen sävelen.

  -E-P

Tänä vuonna ei bussi lähteny Rovaniemeltä kulkemaan, mutta matkaa on tehty. Festivaalin paloa on 
sytytetty sielu kerrallaan ja vaikka välissä puhalsi monta hyistä tuulta, lämpö jäi ja nyt se jo roihuaa. 
Festivaali on täällä ja saamme nauttia lukuisista upeista esityksistä, verrattomasta off-ohjelmistosta, 
lukuisista veikeistä festarielämyksistä, ihanien ihmisten seurasta ja suuresta seikkailusta. Vedetään 
siis kumikengät jalkaan ja käydään viikonlopun mittaiseen teatterielämykseen! Absintilla skål, tänne 
tulen ja jään!

  -Johanna 

Kahteen vuoteen me emme kuitenkaan ole päässeet kokemaan moista. Emme voi olla mainitsematta, 
etteikö esittävän taiteen kenttä olisi ollut viimeisten vuosien aikana pettymysten äärellä. Silti meissä 
palaa tuli, joka saa meidät intohimon partaalle toteuttamaan aivoituksiamme lavalla. Silti meihin jää 
tunne, joka on pakko päästä huutamaan kaikille muille. Nyt me voimme vihdoin yhdessä tulla ja jäädä 
nauttimaan ylioppilasteatterihengestä, teatterin riemusta ja fyysisestä läsnäolosta. 

Johanna Keränen ja Esa-Pekka Tuppi

Vastaavat tuottajat

TUOTTAJIEN

TERVEHDYS INFO
KAIKEN KATTAVA

3. 4.

Festivaalipassi toimii sinun 

henkilökorttinasi. Pidä siis se 

koko viikonlopun mukanasi.

Festivaalipassilla saat alennukset viikonlo-

pun esityksistä sekä juoma- ja ruokatarjouksia. 

Lisäksi jos olet ilmoittanut majoittuvasi, passi toimii 

sisäänpääsynä majoituskoululle sekä ennalta ostetulle 

aamiaselle. Festivaalipassin saat Rovaniemelle saapues-

sasi joko kootusti ylioppilasteatterisi kanssa tai festi-

vaalitoimistosta, jos saavut omalla kyydillä. 

Jos passi hukkuu viikonlopun aikana, 

otathan yhteyttä festivaalitoimis-

toon/infoon.

Kaikki teatteritilat ja iltabile-

paikka ovat Rovaniemen keskus-

tassa, joten matkat sujuvat helposti 

kävellen. Ks. kartta sivulla 10-11.

Majoituskoululta keskustaan on noin 1.6km. Jos 

kävely ei innosta, voi paikallisliikennettä käyttää 

hyväksi. Bussit 4 ja 2 (myös 6 ja 8) kulkevat Rantavitikan ja 

keskustan väliä. Oikeat bussipysäkit on merkitty karttaan. 

Aikataulut voi löytää osoitteesta www.linkkari.fi. 

Lipun hinnat: 3,6€ (voi maksaa kortilla).

Lisäksi, jos onni suosii, voit myös hypätä 

Festaribussin kyytiin ja lähteä seik-

kailuun....

Majoituskouluna to-

imii festivaaliviikonlop-

puna Rantavitikan peruskou-

lu. Pidä festaripassisi mukana, 

sillä sen avulla tunnistaudut koululle 

ja todistat varauksesi majoitukseen.

Osoite: Yliopistonkatu 6, 96300 

Rovaniemi

FESTARIPASSI

MAJOITUS
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5. 6.

SAUNA

Tekeekö mieli saunoa? No tottakai 

tekee! Mitä on festarit ilman saunaa? Ei 

mitään!

Festarisauna on auki perjantaina klo 16-21 ja 

lauantaina klo 12-21. Löylyä lissää!

Saunatila on osoitteessa Hallituskatu 20, 

Kelan kanssa samassa rakennuksessa, 

ylimmässä kerroksessa. Soita ovisum-

meria, niin sie pääset sisään!

Koko festivaalien tukikohta-

na toimii Lapin ylioppilastetter-

in tilat Kulttuuritalo Wiljamilla. 

Esityksiä tulee pyörimään niin Wiljamin 

lavalla, kuin tien toisella puolella Rovaniemen 

teatterilla Lappi-talossa. Rovaniemen teatterin sa-

leista olemme saaneet käyttöömme kaksi eri tilaa 

Kero-salin ja Saivo-salin.

Keron löytää teatterin toisesta kerrok-

sesta ja Saivon vuorostaan kellarik-

erroksesta. :) 
Festaritoimisto:

044 4936872

Häirintäyhdyshenkilö:

Loru Reinikka - 040 7473123

LähiTaksi Rovaniemi:

0100 7300

“ABUA! 
KAIKKI ON KADONNUT/

TUHOUTUNUT/HUONOSTI!”

Ei hätää! Info auttaa. 

Kulttuuritalo Wiljami, Urheilukatu 1.

PE: 15-22

LA: 10-21

SU: 10-15

TEATTERITILAT RAATIEN ESITTELY
#tulenjajään

#sytymulle

#SYTYfestari
#ylioppilasteatterifestivaali

Kaikkia virallisessa ohjelmistossa olevia 
näytelmiä tulee katsomaan ammattilai-
sista koottu raati. Jokaisella raadilla on 
myös sihteeri.

Raadit antavat jokaiselle produktiolle 
palautetta esitysten jälkeen. Raatien to-
imesta valitaan yksi näytelmä, joka saa 
Vuoden kantateksti -palkinnon. Palkinto 
jaetaan sunnuntaina päätösseremonias-
sa!

RAATI 1
Tässä raadissa toimivat Katja Gauriloff, 
Janne Rosenvall ja Vili von Nissinen. 
Gauriloff on suomalais-kolttasaamelai-
nen dokumentti- ja elokuvaohjaaja. Hän 
on ohjannut mm. elokuvan Baby Jane 
(2019). 
Rosenvall vuorostaan on Rovaniemeläi-
nen näytelmäkirjailija, käsikirjoittaja ja 
dramaturgi. Rosenvall on “Käsikirjoitta-
misen taito”-teoksen toinen tekijöistä ja 
hän on opettanut ympäri Suomea. 
Von Nissinen on anteeksipyytelemätön 
taiteilija ja queer.  Hän työskentelee teat-
terin, esitys- ja kuvataiteen sekä im-
mersiivisten ja osallistavien peliteosten 
parissa.

RAATI 2
Toisessa raadissa ovat Hannu Friman, Liisa 
Penttilä ja Olli Halttu.
Friman on Rovaniemeläinen näyttelijä ja 
teatteriyrittäjä. Hän toimii käytännössä 
kaikessa Rovaniemen teatterikentän to-
iminnassa.
Penttilä on Rovaniemeläinen ohjaaja ja 
teatteripedagogi. Hänet tunnetaan par-
haiten nuorten teatteriohjaajana.
Halttu on alunperin Rovaniemeläinen 
näyttelijä. Hän on kiinnitetty näyttelijä 
Kemin kaupunginteatterissa. 
 
RAATI 3
Kolmas raati muodostuu Jonne Suopa-
järvestä, Tenka Issakaisesta ja Helmi Jär-
vensivusta. 
Suopajärvi on paikallinen teatteriyrittä-
jä, ohjaaja ja Lentävän Poron Teatterin 
taiteellinen johtaja. Hänet tunnetaan 
improvisaatioteatterinäyttelijänä ja -kou-
luttajana. 
Issakainen on Lapin Kansan teatterikrii-
tikko ja folkloristiikan tohtori.  Hän on 
kirjoittanut mm. lastennäytelmiä ja to-
iminut tekstiilitaiteilijana. 
Järvensivu on tanssija ja esittävien tait-
eiden maisteri. Hän on tanssijana Tanssi-
teatteri Rimpparemmillä. 



HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖN TERVEHDYS
 
Terveppä teille! Meidän lähtökohtainen oletus tottakai on, että kaikki festarikansa on 
tulossa pitämään hauskaa toisiaan kunnioittaen ja arvostaen. Mutta tässä jokatapuk-
sessa toimintaohjeita sekä siihen, miten toimia jos olet itse törppö että siihen, miten 
toimia, jos joku on törppö sinua kohtaan. Silmublee!

 1. Älä ole pälli: arvosta muita, anna teatterirauha ja muista, että tämä ei  
 ole kilpailu, vaan mahdollisuus päästä näkemään mitä sisar-teatterit   
 touhuaa <3

 2.  Jos tiedät, että kännissä sinulla on taipumusta olla epäkunnioittava  
  tai häiritsevä: älä juo

 3. Jos koet, että sinua häiritään oman teatterisi jäsenistön toimesta, ota  
 yhteys oman teatterisi HÄRYihin

 4. Jos koet/näet häirintää muilta teattereilta, ota yhteyttä LYT:in HÄRYyn

  -Loru Reinikka, 040 7473123

Häirintäyhdyshenkilölle kerrotut asiat ovat aina luottamuksellisia, eikä niitä jaeta 
kenellekkään ilman lupaa. Häirintäyhdyshenkilöiden tarkoitus on ohjata keskustel-
ua ja olla netraaleja osapuolia kaikissa tilanteissa. Jos kyseessä on rikos, tapaus 
ohjataan poliisille. Tähän tapahtumaan osallistuessasi, sitoudut noudattamaan Lapin 
ylioppilasteatterin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. 

7. 8.

Ennen kuin lauantai-ilta taittuu villiin juhlintaan Pohjanhovissa, on syytä 
rauhoittua hetken aikaa festarilaavulla. Kirkkojyrhämän laavu tarjoaa 
miellyttävän pysähdyksen matkalla majoituskoululta keskustan hulinoi-
hin. Tulet sytytetään lauantai-illassa kello 17:00 ja varmuudella vaahto-
karkit paistuvat ainakin kello 19:00 asti tai kunnes puut loppuvat.

Lapin ylioppilasteatteri (eli se Rovaniemellä oleva ylippilasteatteri) palk-
kasi (raha ei liikkunut) viime sytyilleen (about 2013) äärimmäisen koulu-
tettuja (tämä on valhe) psykologeja (näyttelijöitä ne on), jotka tarjosivat 
psy- (käytännössä yhden ihmisen impro) -logisia palveluita kaipaaville 
festarikävijöille (niille jotka kehtasi laittaa nimensä listaan). Kävi sillä 
tavalla, että festaripsykologi oli äärimmäisen suosittu konsepti ja niin 
vaan olemme jälleen hankkineet parhaat festarisytylogit Wiljamin kella-
riin festarikävijöistä huolehtimaan.
Voit käydä festaripsykologilla yksin tai yhdessä kaverin kanssa. Etukäteen 
ei tiedä, mitä saa ja kokemus on kaikille ainutlaatuinen. Kaikki psykologit 
ovat näyttelijöitä ja koulutettuja korkeintaan keittiöpsykologian saralla. 
Kysy lisää ja varaa aikasi festari-infosta!

Kun Rovaniemelle kerran tullaan, niin kaikillahan se on mielessä ja 
pitäähän se nyt vähintään kerran elämässä kokea: Joulupukin pajakylä 
kaikkine ihmeineen. Käy moikkaamassa pukkia, ylitä napapiiri ja tee jou-
luostoksesi hyvissä ajoin.

Sytyjen eeppinen Napapiirin pikabussi kulkee lauantaina alkupäivästä 
ja paikkasi voit varata festari-infosta! Olethan varausasiassa liikkeellä 
hyvissä ajoin, sillä LYT pikkubussi kulkee juuri sen verran kuin lähtijöitä 
on.
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SIE ET OIKEESTI HALUU MISSATA NÄITÄ.

OTAHAN VÄHÄ ELÄMYSTÄ!

Tärkeetä:

SUOSITTELEN 10/10.
KÄY MUISTAMASSA LYTTI-ENOA ILOISESSA ILVEKSESSÄFestarit ovat syttymisen ja tulemisen 

juhlaa, mutta tähän tämmöinen haikea nuotti. 

Valitettavasti Lapin ylioppilasteatterin rakastettu 

“Lytti-Eno” Antti Koivisto poistui keskuudes-

tamme pandemian aikana. Koippaa voi 

käydä muistamassa hänen omista-

massaan Iloinen Ilves -baarissa 
Koskikadulla! Jokainen 
muistakoon tavallaan.  

Mä tarkkailen puhelinta, mutta yöllä 
en vastaa. :) Whatsapp viesti on paras 
tapa tavoitella mua. 

- Loru



9. 10.

TARJOUS-

ATERIAT!



OHJELMA
ROOLEISSA

Lauantai 23.4. klo 17.00
Lappia-talo, Saivo-sali
Kesto: 1h 15min

LAPPEENRANNAN 
YLIOPPILASTEATTERI ACTI

Keitä olemme, kun olemme suhteessa toi-
siin? Olemmeko ketään, kun emme ole? 
Lappeenrannan Ylioppilasteatterin aktiivit 
ovat vuoden verran työstäneet esitykseksi 
tekstejä ihmiselämän muuttuvien roolien 
teemoista. Varsinkin poikkeustilan aikana 
on täytynyt pysähtyä kysymään, mitä silloin 
tapahtuu, kun normaalit roolit pudotetaan 
pois. Seuraako vapautus, jatkuuko oravan-
pyörä, jatkuvatko häpeä ja muut hankalat 
tunteet? Onko leikille aikaa ja tilaa?

Rooleissa on kolmen erillisen osan kokonai-
suus, jossa aihetta käsitellään eri näkökul-
min ja eri tyylilajein.

Joka päivä on Antin tarina. Antti on yksi 
meistä, tavallinen kulkija, jolla menee 
ihan hyvin. Kellokortti leimataan ajallaan, 

ja kotona odottavat puhtaat astiat. Kuinka 
kauan ihminen jaksaa rutiinien suossa? 
Minä yks kaks kol kertoo ihmisen roolien 
keskinäisestä tasapainosta ja tuon tasa-
painon järkkymisestä. Kun työ-minä valtaa 
liikaa alaa, ei elämään jää enää tilaa sille 
leikkisyydelle, joka sisällämme asuu. Tes-
tamentti kysyy, mitä ihmiseen jää, kun so-
siaalisten roolien ja suhteiden paine oteta-
an pois. Toivon, pelon ja häpeän rajapinnat 
murtuvat anteeksiannosta. Hyväksymisestä 
ja luopumisesta rakentuu tila, jolle ei ole 
vastinetta sanoissa.

Työryhmä: Tiia-Lotta Pekkanen, Juho Leski-
nen, Maisa Aaltonen, Mirika Knuutila, Mitja 
Hokkanen, Masi Kähkönen, Maria Malm-
ström, Annastiina Rintala, Tuukka Falken-
berg

HÄPEÄ

Lauantai 23.4. klo 12.00
Kulttuuritalo Wiljami
Kesto: 1h 45min

TAMPEREEN
YLIOPPILASTEATTERI

Häpeä on tunne, joka saa posket punoit-
tamaan, maan jalkojen alta sortumaan ja 
sydämen jyskyttämään. Ajatukset vilisevät: 
kunpa voisin toimia toisin tai olla toisen-
lainen. Mitä kaikkea ihmiset tekevätkään 
häpeää välttääkseen tai sitä vastaan kapi-
noidakseen?

Tampereen Ylioppilasteatterin näytelmä 
HÄPEÄ käsittelee ihmisten kiemurointeja 
häpeän tunteessa. Häpeä kuuluu osaksi 
elämää, se ohjaa ihmisiä ja yhteisöjä to-
imimaan halutulla tavalla. Pahimmillaan 
häpeä kuitenkin hallitsee toimintaamme 
häkkimäisinä rajoituksina.

OSTA LIPPUJA NÄYTÖKSIIN TÄÄLTÄ

HALTIJA-KEIJU-MERENNEITO-MAAILMAN-VAHVIN-TYTTÖ

Perjantai 22.4. klo 17.00
Kulttuuritalo Wiljami
Kesto: 1h
Käsikirjoitus & Ohjaus: Maiju Saikkonen

LAPIN YLIOPPILASTEATTERI

“Jos lentäminen on mahdollista, niin miksi 
vitussa me kaikki kävellään?”

Viisitoista vuotta sitten Malla näki teatteris-
sa Peter Panin ja päätti opetella lentämään. 
Opettelu vei hänet Rovaniemen teatterila-
vojen satumaailmaan, jossa hän kasvoi, 
eksyi ja oppi, mitä lentäminen todella on.

Vuoden 2020 harrastajateatteriksi ja vu-
oden lappilaiseksi nuorisoseuraksi valittu 
Lapin ylioppilasteatteri tuo lavalle virk-

istävän kasvutarinan, joka nappasi SHT:n 
Kantaesityspalkinnon 2022.

Haltija-keiju-merenneito-maailman-vah-
vin-TYTTÖ teoksessa kasvetaan aikuiseksi, 
mutta unohtamatta rakkautta kotikau-
punkiin ja uskoa lentämiseen. Pitkästä 
aikaa ylioppilasteatterin lavalla nähdään 
musikaali, joka tuo katsojille ripauksen 
taikaa arjen keskelle. 

Näytelmä ei ole lapsille.

11. 12.



EKSYNEET

Lauantai 23.4. klo 16.00
Kulttuuritalo Wiljami
Kesto: 40min

HELSINGIN
KELLARITEATTERI

Piilosilla juokset
seljan tuoksu vaatteissa
ja katveen sylist’ löydät
piilopaikan parhaimman.

Vaan etpä tiedä, kulta
kun oot ylittänyt rajan
kun jalka kohtaa metsämaan
ei sieltä koskaan palaa

Ei auta huutaa äitiä
tai suunnanvaihto toiseen.
Mättäät muuttaa muotoaan
ja polut katkee kesken.
Kun suljet silmäs lepohon
ain’ saman unen näät
mis’ juokset kantapääsi rikki
silti, nalkkiin jäät.

EKSYNEET on ensemblevetoinen absurdi ko-
media, joka ei noudata maailman lainalai-
suuksia. Tämä ei ole lastennäytelmä.

MURHA TEATTERISSA

Lauantai 23.4. klo 19.00
Kulttuuritalo Wiljami
Kesto: 1h 30min (sis. väliajan)

JOENSUUN
YLIOPPILASTEATTERI

Murha teatterissa on Oona ja Teemu Heik-
kisen käsikirjoittama, säveltämä ja ohjaama 
absurdi musiikkikomedia, jossa ratkaistaan 
murhamysteeriä eräässä ajassa erään teat-
terin kulisseissa, jossa eräät henkilöt ovat 
päättäneet tehdä elämänsä näytelmän.

Joku murhataan teatterissa, mutta kuka? 
Kuka murhasi teatterissa? Miksi joku mur-
haisi teatterissa?

14.

KIELLETTY HEDELMÄ

Sunnuntai 24.4. klo 11.00
Kulttuuritalo Wiljami
Kesto: 2h 20min (sis. väliajan)

YLIOPPILASTEATTERI

Mikä on se, jota tavataan kutsua (osin 
virheellisesti) “naisen sukuelimeksi”? Siis 
rehellisesti, mikä se oikeastaan on ja mik-
si, MIKSI, ihmiskunnalla on niin järkyttävän 
monimutkainen viha-rakkaussuhde juuri 
tähän kehonosaan?

Ylioppilasteatterin Studiossa nähdään jou-
lukuussa kaikkien aikojen pilluspektaakkeli 
kun Liv Strömquistin sarjakuva Kielletty 
Hedelmä muuntautuu teatteriesitykseksi. 
Esitys käsittelee mm. römpsän riivaamia 
miehiä, häpyhuulia, orgasmia, kuukautisia 
ja häpeää.

Miksi NASA ajatteli, että jopa avaruuso-
liot tuntisivat olonsa epämukavaksi, jos 
näkisivät vulvan kuvassa? Miten Sigmund 
Freudin haitallinen bromance pilasi erään 
naisen elämän? Miksi Prinsessa Ruusunen 
on kuukautiseepos vailla vertaa?

Kielletty Hedelmä on Ylioppilasteatterin 
syksyn 2021 uusien jäsenten ensimmäinen 
produktio ja teoksen Suomen kantaesitys.

Alkuperäisteos: Liv Strömquist
Suomennos: Helena Kulmala
Dramatisointi: Jenni Korpela, Elena Rekola 
ja Reetta Kinnarinen
Ohjaus: Jenni Korpela
Ohjaajan assistentti: Reetta Kinnarinen
Valosuunnittelu: Rita Löytty
Musiikki ja äänisuunnittelu: Edit Viljamaa
Lavastus: Mia Määttä
Pukusuunnittelu: Saana Miettinen
Maskeeraus: Frida Krohn
Graafinen ilme: Meri Luukkanen
Promokuvat: Veera Kontula
Trailerin kuvaus ja editointi: Sanni Riihimäki
Tuotanto: Tommi Kokkonen
Tuotannon assistentti: Elena Kantinkoski
Yleisötyö: Mona Huczkowski ja
 Maaria Sainio
Näyttämöllä: Oskari Eskola, Roope Kova-
lainen, Heidi Lalli, Miika Luukko, Linda 
Manelius, Suvi Mäkinen, Tiina Romppainen, 
Clarissa Rosi, Sulo Siikaranta, Netta Si-
mola, Velma, Tiusanen, Fanni Vihersaari ja 
Maria Viitanen



KOLKYT

Lauantai 23.4. klo 14.00
Lappia-talo, Kero-sali
Kesto: 30min

OULUN YLIOPPILASTEATTERI

“Mut on paiskattu johonkin ihme tilantee-
seen, ens kerralla haluan hypätä itse”

Ero käynnistää Noorassa prosessin joka saa 
hänet pohtimaan valintojaan. Millaista olisi 
deittailu sovellusten maailmassa? Olenko 
yllättävästi eroottinen?

Lyhytnäytelmässä seurataan yhden illan 
tapahtumia ystävysten pyristellessä irti 
yhteiskunnan odotuksista.

Huumoria tihkuvan näytelmän lavalla lo-
istavat Oulun ylioppilasteatterin uudet tu-
lokkaat.

OUROBOROS - LUOPUMISHARJOITUKSIA

Lauantai 23.4. klo 10.00
Lappia-talo, Kero-sali
Kesto: 2h

ILVES-TEATTERI

Ouroboros – Luopumisharjoituksia on nau-
tinnollisen riehakas kiiraskylpy. On vaikea 
osoittaa hetkeä, jolloin siirtyy siihen tai 
siitä pois.

Ja tavaraa on kaikilla mittapuilla paljon: 
ankeriaita, aikaa, pinttymiä, jätevesiä, 
Sargassomerta ja aavikkoa. Mitä tahansa, 
kunhan sitä on liikaa.

Loppujen aluksi haluaisin tietää, miksi 
täällä on aina niin sotkuista? Voisiko ylläpi-
to aktivoitua? Kuka sua kylvettää?

Esitys on löytänyt inspiraationlähteensä 
Patrik Svenssonin kirjasta Ankeriaan tes-
tamentti.

TYTTÖ TINAPURKISSA

Lauantai 23.4. klo 17.00
Lappia-talo, Kero-sali
Kesto: 2h

JYVÄSKYLÄN YLIOPPILASTEATTERI

Jyväskylän ylioppilasteatterin kevään en-
si-ilta kaataa perheidyllin kulisseja. Ten-
nessee Williamsin Kissa kuumalla katolla 
-klassikosta inspiroitunut kantaesitys 
kertoo umpikujista ja elämättä jääneistä 
elämistä.

Näytelmä on kertomus eksistentiaalisesta 
kriisistä ja ajan rajallisuudesta sekä säi-
lykepurkkitehtaasta, joka uhkaa purkittaa 
niin vapauden kuin sitä tavoittelevatkin.

Pikkukaupunkiin ajautunut Katti ja tehtaan-
johtajan etäinen poika Brenkku. Laastari-
suhteeseen jämähtänyt pariskunta, jotka 
molemmat haikailevat kadonnutta lähe-
isyyttä. 

Kuolemansairas isä, perhettään kuin pörs-
siyhtiötä pyörittävä äiti ja hiljaa kypsyvä 
sisar sekä julkisivu, joka ei saa säröillä. 

Alakuloinen tasapaino särkyy, kun ilmaan 
jääneille asioille tulee yllättäen takaraja. 

Aika ja olemassaolo, mennyt ja tuleva saa-
vat uudet mittasuhteet, ja perheenjäsenet 
yrittävät ottaa askeleen kohti onnea.

Lavalla ja lavan takana nähdään kymmenen 
uutta jyttiläistä, jotka on valittu syksyllä 
2021 teatterin jäseniksi. Näytelmän on 
ohjannut ja käsikirjoittanut jyttiläinen Riku 
Suonio, jonka ohjaama Broken Heart Story 
osallistui Lappeenrannan festareilla vuon-
na 2019.
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OFF-OHJELMISTO

Perjantai 22.4. klo 19.00
Lappia-talo, Saivo-sali
Kesto: 3h

LOIMUSPEKSI

Speksi on ratkiriemukas opiskelijateat-
teripläjäys, jossa yhdistyy vuorovaikutuk-
sellinen komedia, improvisaatioteatteri 
sekä näyttävät musiikki- ja tanssinu-
merot. Erityisen speksistä tekevät OM-
START-huudot, joiden avulla yleisö pääsee 
vaikuttamaan esityksen kulkuun. Speksissä 
jokainen esitys on ainutkertainen ja täynnä 
yllätyksiä!

Koronavuosien speksittömyyden jälkeen 
on vihdoin aika nostaa esirippu. Keväällä 
2022 Rovaniemellä nautitaan speksistä jo 
kymmenettä kertaa, eli kyseessä on his-
toriallisen henkeäsalpaava juhlavuoden 
spekstaakkeli. 

Sano minun sanoneen, tätä ei kantsi mis-
sata. 

LoimuSpeksi esitetään Lappia-talon kel-
lariklubi Saivossa, jossa yleisöä palvelee 
baari läpi illan – tarjolla unohtumatto-
mia elämyksiä, raikkaita virvokkeita ja 
purskahtelevia nauruja.

Juhlavuoden LoimuSpeksissä hypätään Av-
aruuslaiva X AE A-XII:n kyytiin. Luvassa on 
intensiivinen murhamysteeri unohtamatta 
vauhtia, vaarallisia tilanteita, täysin ab-
surdeja sattumia ja ripausta romantiikkaa. 
Se kysyy, mikä on rahan arvo, mikä ihmeen 
42, voiko androidi rakastua, onko avar-
uudessa elämää ja ennen kaikkea: kuka on 
murhaaja?

TYHJÄN PÄÄLLÄ - IMPROVISOITU MUSIKAALI

Lauantai 23.4. klo 14.00
Lappia-talo, Saivo-sali
Kesto: 1h 15min

LAPIN
YLIOPPILASTEATTERI

Viime kesänä Lapin ylioppilasteatterin Ty-
hjän päällä -improvisaatioryhmä syntyi 
uudelleen monen vuoden tauon jälkeen. 
Ryhmä on ehtinyt pitämään kaksi esitys-
kautta ja tilaustyönä yksityisnäytöksen ja 
nyt he palavat innolla päästä SYTY-yleisön 
eteen.

Mitä kuusi näyttelijää ja yksi rumpali voi 
saada aikaan tunnissa? No musikaalin ti-
etysti. Se, että minkälainen musikaali on 
kyseessä selviää yleisölle ja näyttelijöille 
vasta paikan päällä.

SUUNNITTELEMATON MURHA

Lauantai 23.4. klo 12.00
Lappia-talo, Saivo-sali
Kesto: 1h

OULUN
YLIOPPILASTEATTERI

Oulun Ylioppilasteatterin upea uudelleen-
nimetty improryhmä Impronium tuo lavalle 
klassisen arvoituksellisen murhamysteerin 
improvisaation keinoin. Lavalla tapahtuu 
murha ja syyllinen on vapaalla jalalla. Mikä 
tarina on tapahtuneen taustalla, miten 
muut hahmot kytkeytyvät uhriin, kuka on 
vain sivullinen ja kuka lopulta syyllinen?

Impronium luo kiehtovaa tarinaa esity-
shetkellä eikä kukaan tiedä vastauksia 
etukäteen. Kohtalot ja motiivit selviävät 
näytelmän edetessä. Jokainen esitys on 
ainutlaatuinen. Näytelmä on saanut inspi-
raatiota Agatha Christien teoksista ja Hide-
out Theatren murhamysteeristä.
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PERJANTAI LAUANTAI

SUNNUNTAI
19. 20.



Anita Bang 
Hollywood-melodraamaa

Sydäntäsärkeviä balladeja 
Sofistikoitunutta räävittömyyttä

KLO 21:30

DJ TatuO

PERJANTAI 22-04
DJ TatuO
Anita Bang

LAUANTAI 21-04
IMPROSKABA
Ante Jalvela ft. Malla Collin
ROMANSSI
DJ TatuO

IMPROKISASytyfestareiden kohokohta eli Im-

proskaba lauantaina Pohjanhovissa! 

Koko sytyfestariväki kokoontuu juhlimaan ja kan-

nustamaan toisiaan, kun kaikki Suomen syty-teatterit 

ottavat toisistaan mittaa imrokisoissa! Himoittu 

improvisaation Suomenmestaruuspokaali 

odottaa ottajaansa legendaarisessa 

Pohjanhovissa lauantaina

Ante Jalvela ft. Malla Collin
Virallinen SYTY-biisi

Käy katsomassa musiikkivideo!!

LIPUT:

8€ / ilta

YHTEISDIILI:

13€ / LA+SU

Narikka 3€

ROMANSSI
Synthpop-duo

“aineksia hämyisitä fetissiklubeista”
“ruumiillinen kokemus”

ALAKERRASSA:
CLUB HÄMÄRÄ & VIDEO ART
T. Metsäjoki // Vili von Nissinen
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