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Poleenin syysohjelmisto 2014

eloKUU

Ti 5.8.  klo 15.00  konsertti: partaharjun puhallinmusiikkileiri 
la 30.8.  klo 10.00  siivouspäivä!  
la 30.8.  klo 19.00 Teatterivierailu: Juoksuhaudantie 

syysKUU

ke 3.9.  klo 18.00  poleenin Teatteri: Villisorsa, avoimet harjoitukset 
To 4.9.  klo 18.00  kirjallisuusmatinea: Tuula-liina Varis ja Jari Järvelä 
la 6.9.  klo 16.00  konsertti: kamarimusiikin helmiä 
pe 12.9.  klo 10.00  Musiikkia ja runoja: Muumiperheen lauluretki 
la 13.9.  klo 9.30  seutuopiston muskareiden kauden avaus 
la 13.9.  klo 13.00  suuri juhlallinen leffagaala 
To 18.9.  klo 18.00  kirjakahvila 
To 18.9.  klo 19.00  keikalla: Riku niemi 444 
la 20.9.  klo 15.00  konsertti: Tässä iässä
su 21.9.  klo 16.00 konsertti: pieksämäen naislaulajat 60 vuotta 
Ti 23.9.  klo 18.30  konsertti: soisalo-musiikkiopisto 
pe 26.9.  klo 18.00  poleenin Teatteri: Villisorsa (ennakko) 
la 27.9.  klo 18.00  poleenin Teatteri: Villisorsa (ensi-ilta) 
su 28.9.  klo 15.00  konsertti: Fredin vieraana anneli saaristo 
Ma 29.9.  klo 14.00  kino poleeni: Renoir 

loKAKUU

To 2.10.  klo 18.00  konsertti: satamassa yö 
pe 3.10.  klo 18.00  poleenin Teatteri: Villisorsa 
la 4.10.  klo 13.00  poleenin Teatteri: Villisorsa 
Ma 6.10.  klo 19.00  keikalla: R.J. Mischo 
pe 10.10.  klo 18.00  poleenin Teatteri: Villisorsa 
la 11.10.  klo 13.00  poleenin Teatteri: Villisorsa 
la 11.10.  klo 15.00  satelliittiteatteri: persialainen syreeni 
su 12.10.  klo 16.00  Viihdekonsertti: Topparoikka 
ke 15.10.  klo 19.00  satelliittiteatteri: persialainen syreeni 
To 16.10.  klo 18.00  kirjallisuusmatinea: simo Hämäläinen 
pe 17.10.  klo 19.00  konsertti: silvennoinen & Maijanen Band 
la 18.10.  klo 14.00  Teatterivierailu: puhveli-Billin lännensirkus 
la 18.10.  klo 19.00  satelliittiteatteri: persialainen syreeni  
su 19.10.  klo 15.00  satelliittiteatteri: persialainen syreeni
Ma 20.10.  klo 18.00  konsertti: Musikschule sächsische schweiz in pirna-    
  nuorisosinfoniaorkesteri sekä soisalo
  -musiikkiopiston nuoret muusikot 
Ti 21.10.  klo 19.00  Teatterivierailu: kiviä taskussa  
ke 22.10.  klo 14.00  Teatterivierailu: kiviä taskussa 
To 23.10.   kirjailijahaastattelu: pelle Miljoona
To 23.10.   keikalla: pelle Miljoona united 
pe 24.10.  klo 18.00  poleenin Teatteri: Villisorsa & tekijätapaaminen 

la 25.10. klo 13.00  poleenin Teatteri: Villisorsa 
su 26.10.  klo 15.00  konsertti: Harmonikkakerho, Muuttolintujen lähtö 
Ma 27.10.  klo 14.00  kino poleeni: a late Quartet 
To 30.10.  klo 18.00  poleenin Teatteri: Villisorsa
To 30.10.  klo 18.30  konsertti: soisalo-musiikkiopisto 
pe 31.10.  klo 18.00  poleenin Teatteri: Villisorsa

mARRAsKUU

la 1.11.  klo 16.00  konsertti: Massimo lambertini 
su 2.11.  klo 14.00  konsertti: kenttäharmaa & Hyväntuuliset laulajat
pe 7.11.  klo 18.00  poleenin Teatteri: lähes nuotilleen 
  – laulelmailta (ennakko) 
la 8.11.  klo 13.00  poleenin Teatteri: lähes nuotilleen 
  – laulelmailta (ensi-ilta) 
Ti 11.11.  klo 19.00  satelliittiteatteri: persialainen syreeni 
pe 14.11.  klo 18.00  poleenin Teatteri: lähes nuotilleen – laulelmailta  
su 16.11.  klo 19.00  Teatterivierailu: 3D – Dirty, Dangerous and Difficult 
Ti 18.11.  klo 18.30  konsertti: soisalo-musiikkiopisto 
ke 19.11.   keikalla: Happoradio 
To 20.11.  klo 18.00  kirjakahvila 
To 20.11.  klo 19.00  konsertti: suvi Teräsniska 
pe 21.11.  klo 19.00  konsertti: M.a. numminen ja kielletyt laulut 
pe 21.11.  klo 19.00  Teatterivierailu: Mielipuolen päiväkirja 
la 22.11.  klo 15.00  Teatterivierailu: Mielipuolen päiväkirja 
la 22.11.  klo 19.00  Teatterivierailu: Hiipparikvartetti
su 23.11.  klo 13.00 poleenin Teatteri: lähes nuotilleen – laulelmailta 
Ma 24.11.  klo 14.00  kino poleeni: Carmen 
pe 28.11.  klo 19.00  Teatteria: Munaako herra ministeri? 
la 29.11.  klo 18.00  Teatteria: Munaako herra ministeri? 
su 30.11.  klo 16.00  konsertti: Hietasen perheen joulu

joUlUKUU

Ma 1.12.  klo 15.00   poleenin joulun avaus
ke 3.12.  klo 18.00  konsertti: Tähtisumua 
To 4.12.  klo 18.00  kirjakahvila 
pe 5.12.  klo 18.00  poleenin Teatteri: lähes nuotilleen – laulelmailta 
su 7.12.  klo 16.00  konsertti: BelCanto academy 
ke 10.12.  klo 19.00  Tanssia: kaira 
pe 12.12.  klo 18.00  stand-up: pyhä kolminaisuus
pe 12.12.  klo 21.00  stand-up: pyhä kolminaisuus 
la 13.12.  klo 13.00  poleenin Teatteri: lähes nuotilleen – laulelmailta
su 14.12.    Cafe Good Moodin synttärit 
Ti 16.12.  klo 18.30  konsertti: soisalo-musiikkiopiston joulu 
ke 17.12.  klo 18.00  poleenin Teatteri: lähes nuotilleen – laulelmailta 
ke 31.12.  klo 18.00  poleenin Teatteri: lähes nuotilleen – laulelmailta
ke 31.12.  uudenvuoden gaala

kannen kuva: Mylène Meursault



ti 5.8.
klo 15.00

su 28.9.
klo 15.00  

PARtAhARjUn 
PUhAllinmUsiiKKileiRin 
PäätösKonseRtti
onnea 60 vuotta täyttävälle ja suomen 
vanhimmalle puhallinmusiikkileirille! 
lavalle kiipeää kolme orkesteria ja leirin 
soolokilpailujen voittajat. korkeatasoista ja 
ennen kaikkea hyväntuulista menoa! 
Vapaa pääsy. 

RiKU niemi 444  
Riku niemi 444 (Fore For Four) on kapellimestari Riku niemen 
uusi korkeaviritteinen lempilapsi, jonka ohjelmistossa svengi 
on armotonta ja groovea palvotaan avoimesti. luvassa 
on rytmimusiikin suosikkikappaleita peräti useammalta 
vuosisadalta. Mitä nuo Rikun itsensä soittamat ”tarpeelliset 
objektit” ovat? sitä mekään emme vielä tiedä… 

liput ennakkoon 20 € ja ovelta 25 €

FRedin vieRAAnA Anneli sAARisto 
Fredin vieraana tarjoaa syvällisen, koskettavan ja ajatuksia 
herättävän tuokion viihdetaiteilija, laulaja Matti ”Fredi” 
siitosen ja laulaja anneli saariston kanssa. luvassa on 
ikivihreitä lauluja ja tunnelmallista keskustelua elämästä ja 
sen iloista ja suruista. 
aiemmin TV-ohjelmana suurta suosiota kerännyt Fredin 
vieraana nähdään nyt katsojien pyynnöstä live-yleisön edessä.

liput ennakkoon 20 € ja ovelta 25 €

to 18.9.
klo 19.00 

PieKsämäen nAislAUlAjien 
60-vUotisjUhlAKonseRtti 
Tyyntä, myrskyä, iloa ja surua naislaulajien tulkitsemina.
liput: 16/12/8 €

su 21.9.
klo 16.00

la 20.9.
klo 15.00

tässä iässä
kolmen hengen ”pieni iso orkesteri” tuo poleeniin susanna Haaviston tuoreen 
albumin ”Tässä iässä” laulut, joissa puhutaan taaksepäin katsomisesta, 
lapsuudesta, vanhuudesta, parisuhteiden kivuista ja kasvustakin. konsertissa 
kuullaan myös tärkeitä lauluja vuosien varrelta sekä usein koomisiakin 
elämän muistoja ja tarinoita, jotka kaikki voisivat alkaa sanoilla Tässä iässä…

kokoonpano:   susanna Haavisto, anna-Mari kähärä, lea pekkala

liput 20/18 €
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sAtAmAssA yö  
satamassa yö-konsertissa tangokuningatar Jenna Bågeberg ja 
tenoriluutnantti Raimo salo tulkitsevat 50-luvun kotimaisia ja 
ulkomaisia suosikkeja mm. Toivo kärjeltä ja Reino Helismaalta. 
lisäksi näemme musiikkidokumentin 50-luvun laulajista ja 
muusikoista, jossa kerrotaan, kuinka sodanjälkeistä suomea 
jälleenrakennettiin musiikin avulla. sodan varjoista väki siirtyi kohti 
tanssilavoja, -ravintoloita ja seuraintaloja.  
 
liput ennakkoon 20 € ja ovelta 25 €

toPPARoiKKA
Topparoikka on ensimmäinen poleenissa konsertoinut kuoro. Talon 
täyttäessä 25 vuotta, juhlistamme sitä 70-luvun viihdemusiikin 
sävelin. konsertissa kuullaan myös sota-ajan lauluja, koska 
sotatoimien päättymisestä tulee syksyllä 70 vuotta. 

liput 15 €
lipunmyynti:  Foto-Marjaleena, topparoikkalaiset ja tuntia ennen 
ovelta. 

silvennoinen mAijAnen BAnd  
pave Maijasen ja Heikki silvennoisen ensitapaamisesta 70-luvulla 
kesti muutama tovi silvennoinen Maijanen Bandin perustamiseen 
vuonna 2010. Muiden kiireiden vuoksi harvakseltaan 
keikkailevan bändin syksyn keikoilla ollaan poikkeuksellisissa 
konserttitunnelmissa, jossa  ensimmäinen setti koostuu sMB:n 
omista, suomenkielisistä biiseistä akustisina versioina. Toisessa 
setissä sukelletaan 60- ja 70-luvun britti- ja suomirockiin sekä 
tietysti bluesiin. 
sMB: 
Heikki silvennoinen kitara ja laulu 
pave Maijanen laulu ja kitara 
Jani auvinen rummut 
Janne Rajala basso 
 
liput ennakko 20 € ja ovelta 25 €. 

to 2.10.
klo 18.00  

Pe 17.10.
klo 19.00 

su 12.10.
klo 16.00 

kuva: Minna annola

kuva: leif laaksonen
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Pelle miljoonA United 
Harvemmat meistä ovat yhtä punk 59-vuotiaanakin kuin pelle 
Miljoona. omien sanojensa mukaan syntymättömille sukupolville 
laulava pelle tuo poleeniin united-bändinsä, jossa rivejä täydentää 
Jukka Melametsä ja Tumppi Varonen.  Viimeisimmällä albumillaan 
Diaspora riimiteltiin näin:   
 
”minä, minä, minä / on perseestä /
me, me, me / tulee sydämestä”
 
liput ennakkoon 20 € ja ovelta 25 €. 
 
ennen keikkaa pelle kirjailijavieraana
poleenin kahvilassa.
Vapaa pääsy!  

hARmoniKKAKeRho, mUUttolintUjen lähtö 
pieksämäen Harmonikkakerho esiintyy.  liput 10/5 €,
lippujen myyntipaikat tiedotetaan erikseen. 

KenttähARmAA jA hyväntUUliset lAUlAjAt
kenttäharmaiden ja Hyväntuulisten laulajien hyväntekeväisyyskonsertti.
luvassa aikamatka menneeseen kahden pieksämäkeläisen superkokoonpanon voimin.
konsertin tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä pieksämäkeläisten lapsiperheiden joulunviettoon ruokalahjakorttien 
muodossa.  Järjestäjänä pieksämäen pelastakaa lapset ry.
liput 15/13 €

to 23.10.

Ke 19.11.

su 2.11.
klo 14.00

su 26.10.
klo 15.00 

hAPPoRAdio 
Joku rockbändi Joensuusta. uuden levynkin 
tekivät tuossa keväällä. sen nimi on elefantti.  
 
liput 29/24 €

kuva: Ville Juurikkala

kuva: aJ savolainen
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sUvi teRäsnisKA
liput 40 €, Järj. pieksämäen kylät ry. 

m.A. nUmminen jA PedRo 
hietAnen: Kielletyt lAUlUt
sukellus 1960-luvulle ja niihin M.a. nummisen 
lauluihin, joita ei silloin yleisradiossa katsottu 
hyvällä - eikä siis soitettukaan. M.a.numminen 
kertoo konsertissa 1960-luvun suomalaisesta 
yhteiskunnasta ja henkisestä ilmapiiristä. näitä 
taustoja vasten käy selville myös yleisön nuorelle osalle, miksi nykyisin - 
jolloin rumakin sana sanotaan niin kuin se on - viattomilta tai huvittavilta 
kuulostavat laulut olivat tuolloin esityskiellossa. 1960-luvun osallistuva 
puoli tuodaan mukaan muutaman ”sallitun” laulun kautta, mutta niistäkin 
harvat soivat vapaamieliseksi itseään nimittäneessä yleisradiossa. 
konsertin muoto on perinteinen: M.a.numminen laulaa ja pedro Hietanen 
säestää pianolla. 
liput 20 € ennakkoon ja 25 € ovelta.

hietAsen PeRheen joUlU 
lavalla koko Hietasen perhe – pentti, vaimonsa Heini ja tyttäret 
iina ja Roosa. konsertissa kuullaan vanhoja joulun ajan suosikkeja, 
mutta myös uudempaa materiaalia vuoden 2012 perheen Joulu – 
levyltä. kaikki neljä laulavat yhdessä ja erikseen, ja tunnelmallisen 
tilaisuuden pianosäestyksestä huolehtii Heini.  
 
Heini ja pentti Hietanen ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi 
erilaisilta konserttilavoilta sekä klassisen että ns. cross over 
- musiikin parista. nyt myös tyttäret seuraavat vanhempiensa 
jalanjälkiä.  
 
liput 25 €, Järj. VMkTs

tähtisUmUA
legenda-trio: pentti lasanen, klarinetti ja saksofoni / 
pekka sarmanto, basso / seppo Hovi, piano ja juonto
angelika klas, laulu 
legenda-trio yhdessä laulaja angelika klasin kanssa vievät
illaksi jazzin, operetin, musikaalin, ikivihreiden ja viihdesävelmien 
maailmaan. kun kokenut trio kohtaa nuoren polven laulajattaren, 
syntyy ainutlaatuisesti toisiaan täydentävä konsertti. 
liput ennakkoon 20 € ja ovelta 25 €

14.12. CAFe Good moodin 15 –vUotissynttäRit
lavalla immanuel ja no Man’s Band.

to 20.11.
klo 19.00

su 30.11.
klo 16.00 

Ke 3.12.
klo 18.00

Pe 21.11.
klo 19.00

kuva: rosaRTina
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KAmARimUsiiKin helmiä 
sakari Tervo, viulu / andra kaus, piano 

pieksämäkeläinen pianisti andra kaus ja savonlinnalainen viulisti 
sakari Tervo esittävät musiikin historian arvostetuimpien säveltäjien 
rakastetuimpia teoksia Mozartilta, Beethovenilta, Bartokilta, sibeliukselta 
ja Brahmsilta. pääteoksena on järkälemäinen Brahmsin d-mollisonaatti. 
Teosten sävellyksissä syvä kaipuu kauneuteen kohtaa musiikillisten 
mielenmaisemien koko kirjon: kesän auringon, tähtiset kuutamoyöt, kepeän 
huolettomuuden, railakkaat rytmit sekä ristiriitojen täyttämän elämän.  
 
liput 18/15 €

R.j. misCho & FRostBites 
R.J. Mischon euroopan kiertue saapuu myös poleeniin! 
amerikkalaisen blues-laulajan ja mestarillisen huuliharpistin ura on 
jatkunut 1990-luvulta asti. Meren tällä puolenkin suosiota saaneen 
Mischon suomen keikoilla bändinä on luottomiehistään koottu 
Frostbites.  
 
kokoonpano:  R.J. Mischo – laulu ja huuliharppu /
Jonne kulluvaara – kitara / Jaska prepula – basso /
Mikko peltola – rummut

liput 13 €

soisAlo-mUsiiKKioPiston 
oPPilAsKonseRtit
syKsy 2014
ti 23.9. klo 18.30 näyttelytila
to 30.10. klo 18.30 näyttelytila
ti 18.11. klo 18.30 näyttelytila
ti 16.12. klo 18.30 joulukonsertti, sali
vapaa pääsy

BelCAnto ACAdemyn 
oPPilAsKonseRtti 
Vapaa pääsy!

la 6.9.
klo 16.00 

ma 6.10.
klo 19.00 

mAssimo lAmBeRtini
Beethovenin pianosonaatteja. 

liput 18/15 €

la 1.11.
klo 16.00

su  7.12.
klo 16.00
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siivoUsPäivä  
siivouspäivä rantautuu myös poleeniin! 
Jos podet kroonista tavaranpaljoutta, tule 
hankkiutumaan enimmistä eroon isolle 
kirppikselle. ohjelmaakin on! Vapaa pääsy. 
lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet poleenin 
netissä! 

KiRjAKAhvilA  
kahvilassa / takkahuoneessa  
 
kaipaatko tuoreita lukuvinkkejä?
podetko kirjaston hyllyllä valinnanvaikeutta? 
syksyn kirjakahviloissa tärppinsä tarjoaa 
(ainakin) kirjaston informaatikko pia. 
kahvikupin äärellä voit myös jakaa omia 
lukukokemuksiasi. lämpimästi tervetuloa! 

KiRjAllisUUsmAtineAt  
 
To 4.9. klo 18.00  
tUUlA-liinA vARis jA jARi jäRvelä 
Tuula-liina Varis  on monipuolinen ja ansioitunut kirjailija ja toimittaja ja lisäksi hän on suomen 
kirjailijaliiton puheenjohtaja. Tuula-liina on kirjoittanut kertomuskokoelmia, kolumneja, muistelmia 
ja romaaneja. erityisesti häntä pidetään novellin taitajana.
Jari Järvelän kirjoissa laaja faktatietous yhdistetään fiktioon. palkittu trilogia, joka käsittää kirjat 
Veden paino, pieni taivas ja kansallismaisema, kertoo tukin uittajasta yrjö pihlavasta. lisäksi 
Järvelä on kirjoittanut novelleja ja crime timessa tänä vuonna julkaistun dekkarin Tyttö ja pommi. 

 
To 16.10. klo 18.00  
simo hämäläinen
suomalaisen maaseudun ja pikkukaupunkien elämän kuvaaja simo Hämäläinen on 
kirjailijavieraana syksyn toisessa kirjallisuusmatineassa. pieksämäkeläisille tutun simon kirjoissa 
on huumoria, joka tulee parhaiten esiin kätkäläinen  –sarjassa.  

Kino Poleeni

RenoiR
ohjaaja Gilles Bourdos 2012

elokuva on kertomus isästä ja pojasta, taidemaalari 
isä-Renoirista ja elokuvaohjaaja-pojasta, joilla on 
yhteinen muusa, nuori taidemalli. poika Jean Renoir 
on palannut 1. maailmansodasta isänsä luokse ja 
kohtaa siellä nuoren mallitytön, joka innoittaa hänet 
elokuvanteon pariin. samalla tyttö on taidemaalari-
isän viimeinen malli ja muusa.

CARmen,
ohjaaja Carlos saura 1983
sauran flamenco-elokuva on kertomus kahdessa 
tasossa. se on kertomus siitä kuinka tuo teos ja sen 
tulkitsijoiden elämä sekoittuvat toisiinsa. 

A lAte qUARtet,
ohjaaja yaron Zilberman 2012
Maailmankuulu jousikvartetti yrittää pysyä koossa 
vaikeuksien keskellä. soittajat taistelevat sairautta, 
kateutta ja himoa vastaan. Viimeinen yhteinen 
konsertti suo armahduksen kvartetille. 

sUURi jUhlAllinen 
leFFAGAAlA 
poleenin 25-vuotista taivalta 
juhlitaan lyhytelokuvakilpailun 
merkeissä. leffagaalassa näemme ja 
palkitsemme kisan parhaat.  
 
Vapaa pääsy 

la 30.8.
klo 10-16

18.9., 20.11.
ja 4.12.

klo 18.00

ma 29.9.
klo 14.00

ma 27.10.
klo 14.00

la 13.9.
klo 13.00  

ma 24.11.
klo 14.00

kuva: Tammi

kuva: Gummerus

kuva: Wsoy
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tAnssi

sUsAnnA leinonen ComPAny - KAiRA 
kairassa ideana on käänteisyys: monimutkaisesta kohti 
yksinkertaista. Teoksen liikekielessä näkyy kairan spiraali, rotaatio ja 
purkautuminen. Teos porautuu ihmisten välisiin suhteisiin dynamiikan 
ja puhtaan liikkeen keinoin.  
 
”se on yksinkertaisesti visuaalinen huippuelämys, jonka kokeminen 
herkistää aistit äärimmilleen." Jussi Tossavainen, Helsingin sanomat  
 
liput ennakkoon 15 € ja ovelta 20 €

KiRjAilijAhAAstAttelUssA:
Pelle miljoonA 
Biisitekstien lisäksi pellen kynästä on irronnut myös tukku 
romaaneja, jotka kuljettavat lukijaansa ympäri maailmaa. 
Millainen mies tarinoiden takana piilee? siitä otetaan selvää 
haastattelussa kahvilassa! Vapaa pääsy ja kysymyksiä mahtuu 
tietysti mukaan. 

Haastattelun jälkeen pelle Miljoona unitedin keikka salissa!

to 23.10.

Ke 10.12.
klo 19.00 

näyttelyt

15.8.-13.9.2014 pippa lauRion 85- VuoTis ReTRospekTiiVinen näyTTely
Harrastajataiteilijan taival posliininmaalauksesta batikin ja akryylin kautta pylpyröihin.

19.9.-19.10.2014 iäTön
Mylène MeuRsaulT'n ValokuVia
iätön-näyttelyssä on Mylène Meursault'n valokuvia vuosilta 2010–2013. kuvat ovat pääasiassa visuaalisia tutkielmia luonnon 
kauneudesta ja niitä leimaavat vahvat värit, mystinen tunnelma ja pienet yksityiskohdat, jotka tekevät kuvista merkityksellisiä. 
näyttelyssä on myös Mylène Meursault'n omakuvia, jotka ovat maisemakuvien tapaan latautuneita ja monimerkityksisiä.
Mylène Meursault (s. 1986) on heinäveteläinen valokuvaaja. Hän muutti Heinävedelle kolme vuotta sitten pietarista, missä 
hän teki valokuvaajan ja mallin töitä. iätön-näyttelyn teokset ovat syntyneet suomessa, ja lähes kaikki niistä on kuvattu 
Heinävedellä – monet jopa kuvaajan kotipihalla.

24.10.-23.11.2014 pieksäMäen nuoRTen TaiTeiliJoiDen TRiennaali 2014
näyttelyssä on nähtävillä tuoretta ja tajuntaa räjäyttävää taidetta tänä syksynä! Taiteilijat Taru kallio, Jussi nykänen, 
satu Tani-Maddox, Henna Tyrväinen ja susanna Tyrväinen esiintyvät ja tyrmäävät nykyajan standardit taiteessa! luvassa 
unohtumaton ekstravaganza superlatiivejä jota et pian unohda!1!11!!! Be there or be square! 

28.11.2014 – 11.1.2015 pieksäMäen kuVaTaiDeseuRan 48. VuosinäyTTely

kuva: Tammi

kuva: Ville Juurikkala
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poleenin 25-VuoTisJuHlanäyTelMä

villisoRsA
Henrik ibsen – Mikko Roiha – Janne Jämsä
sovitus, ohjaus ja visualisointi Janne Jämsä (vier.)
pukusuunnittelu susanna pohjolainen

kesto 2 h 20 min, sis.väliaika.
liput 18/15 €

klassikon raikas ja vahva tulkinta elämänvalheesta

Menneisyyden vaikeat tapahtumat ovat jättäneet jälkensä valokuvaaja alhon 
perheeseen. perhe elää tavallista arkea pienessä ullakkohuoneistossaan 
jossakin pain 2010-luvun suomea. arjen keskelle saapuu odottamaton vieras 
menneisyydestä. kolmen päivän aikana vanhat haavat revitään auki ja valheet 
paljastetaan. 

ensi-ilta:
la 27.9.

klo 18.00

esiTykseT 

perjantai  26.09. klo 18.00 (ennakko)
lauantai  27.09. klo 18.00   (ensi-ilta)
perjantai  03.10. klo 18.00
lauantai  04.10. klo 13.00
perjantai  10.10. klo 18.00
lauantai  11.10. klo 13.00
perjantai  24.10. klo 18.00
lauantai  25.10. klo 13.00
Torstai  30.10. klo 18.00
perjantai  31.10. klo 18.00

syvennä teatterielämystäsi!

avoimet harjoitukset
keskiviikko 3.9. klo 18-19.30

yleisölle avoimissa harjoituksissa Villisorsan työryhmä harjoittelee 
juhlanäytelmäänsä. yleisöllä on mahdollisuus esittää myös kysymyksiä 
tekijöille ja kysyä harjoitusprosessista. paikalla mm. näytelmän ohjaaja 
Janne Jämsä sekä näyttelijöitä. Vapaa pääsy.

Tekijätapaaminen
perjantai 24.10. klo 18.00 esityksen jälkeen

lokakuisessa tekijätapaamisessa tekijät esittelevät esitystä ja keskustelevat 
yleisön kanssa esityksen herättämistä ajatuksista. Tilaisuus järjestetään 
esityksen jälkeen poleenin kahvilassa ja tekijätapaaminen sisältyy 
teatterilipun hintaan. kahvilassa a-oikeudet.

kuva: kimmo peltonen

teatter
i

10



Kiviä tAsKUssA 
kiviä taskussa vie meidät irlannin maaseudulle elokuvan 
kuvauksiin.  päärooleissa, elokuvan avustajina toimivina 
Charliena ja Jakena loistavat virtuoosinäyttelijät Martti 
suosalo ja Mika nuojua. kaksikko vaihtaa lennossa 
roolista toiseen näytellen myös kaikki muut näytelmän 
noin viisitoista roolia ikään tai sukupuoleen katsomatta. 
käsikirjoitus on Marie Jonesin.  
 
Jo vuosikymmenen ajan täysiä katsomoita kerännyt 
kiviä taskussa on rikkonut suomen ennätykset sekä 
esityskerroissa mitattuna että pisimpään ohjelmistossa 
jatkaneena kokoillan näytelmänä. näytelmän ensi-illasta 
tuli 24. lokakuuta 2013 kuluneeksi kymmenen vuotta. nyt 
siis lähestytään jo 12. esitysvuotta! 
 
liput 25/22 € 
kesto n. 2 h 30 min sisältäen väliajan. 

ti 21.10.
klo 19.00 ja  

ke 22.10.
klo 14.00

Poleenin teAtteRi: lähes nUotilleen - lAUlelmAiltA
ensi-ilta:

la 8.11
klo 13.00

Hanuristi alkoi farssin, ravisteli alkumarssin, kurnutteli Muistot 
pohjolan…”
poleenin teatterin pikkujoulukauden esitys on lauluista tehty. 
näyttelijät esittävät lauluja Junnu Vainiolta, Jacques Breliltä, ismo 
alangolta, Jaakko Tepolta ja unto Monoselta. ainakin näiltä. 
lähes nuotilleen -laulelmaillassa kerrotaan tarinoita ihmisen 
elämästä, iloineen ja suruineen. laulelmaillan nimi ”lähes 
nuotilleen” kertookin siitä miten meidän elämämme ei aina 
mene ihan niin kuin suunnittelemme. elämässämme voi olla 
riitasointujakin.
laulut ovat harjoituttaneet Merja Jauhijärvi ja kristiina 
Reinikainen-alanko. esityksen ohjaa Jari Tuononen. 
laulelmaillassa esiintyvät Merja karjalainen, kristiina Reinikainen-
alanko, kirsi selonen, Ritva-Helinä äijö, ari kekäläinen, arto 
naukkarinen, seppo paappanen ja Jukka Viljakainen. 

esityksen kesto n. 2h, väliaika.
liput 18/15 €

pe 7.11. klo 18.00 ennakko
la 8.11. klo 13.00 ensi-ilta
pe 14.11. klo 18.00
su 23.11. klo 13.00
pe 5.12. klo 18.00
la 13.12. klo 13.00
ke 17.12. klo 18.00
ke 31.12. klo 18.00

RednoseClUB & teAtteRi qUo vAdis: jUoKsUhAUdAntie 
Virtasen Matilla ei mene hyvin. perhe on lähtenyt ja kotirintamalla kunnostautuneen miehen 
arki romahtanut – kunnes hän oivaltaa, että hankkimalla omakotitalon vaimo saattaisi pyörtää 
eropäätöksen. päämääränsä eteen Matti on valmis tekemään mitä vain, jopa äärimmäisiä tekoja. 
alkaa hurja ja mielipuolinenkin matka kohti omaa taloa… 
 

kari Hotakaisen romaaniklassikon Juoksuhaudantie meille esittävät kaksi klovia, 
rytmittäen tarinaa tulkinnoillaan rock-klassikoista Johnny Cashista neil youngin 
kautta u2:seen. unohda klovneihin liittyvät ennakkokäsitykset ja tule nauttimaan 
yleisön ja kriitikoiden kehut saaneesta esityksestä! esitys on valittu Tampereen 
teatterikesän ohjelmistoon 2014. 
Teksti kari Hotakainen & työryhmä, ohjaus otso kautto 
lavalla Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen 

 
liput 20/18 €, kesto 2h, sisältää väliajan. ysikortilla vapaa pääsy! 
ikäsuositus: yli 15-vuotiaille

la 30.8.
klo 19.00 

kuva: Tapio Vanhatalo

kuva: Jouko siro

teatter
i
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3d – diRty, diFFiCUlt & dAnGeRoUs
studioyleisöksi kokkiohjelmaan!

suosittu crosskitchen -kokki Rex de Chef tuo yleisön eteen makuja maailmalta 
ennennäkemättömällä tavalla. Chef loihtii Thaimaalaista tantrawokkia, unkarilaista 
perinneruokaa pörkölttiä ja kuninkaallista munuaispiirasta mutta mistä 
huippukeitosten raaka-aineet ovat peräisin?
studiolamppujen sammuttua todellisten ihmiskohtaloiden tiet risteävät 
televisiokulissien takana ja ruokaohjelman kokkipöydän äärellä käy monta nälkäistä.

3D on musta komedia välittömän nautinnon kulttuuristamme, jossa kysymykset 
ihmisen tasa-arvoisuudesta, oikeudesta omaan ruumiiseensa, sielun hinnasta 
ja yksilön valinnasta ja vastuusta liekitetään hulvattomalla tavalla. Todellinen 
kansainvälisyys on kielten sekamelskaa ja tahatonta väärinymmärrystä. Vain harvalla 
on käsitys siitä, mitä uudet elämykset maksavat.

Rooleissa Martti suosalo ja satu paavola sekä viisi ihmisen kokoista teatterinukkea. 
 
liput 25/22 €, k-13. kesto noin tunnin.

mUnAAKo heRRA ministeRi? 
VR:n näytelmäkerho pieksämäki tuo kesäteatterinäytelmänsä 
nyt myös poleenin lavalle! 

elinkeinoministeri Viljanen aikoo viettää romanttista yötä 
rakastajattarensa, oppositiopuolueen neiti Virran kanssa 
hotellissa. suunnitelmat kuitenkin keskeytyvät, kun 
hotellihuoneen ikkunalta löytyy ruumis! no, näitä tilanteita 
vartenhan on poliittiset erityisavustajat… ruumis täytyy piilottaa 
niin hotellin johtajalta kuin keltaiselta lehdistöltäkin. kaiken 
lisäksi selviää, että neiti Virran avomies Renni on laittanut 
salapoliisin avopuolisonsa kintereille.

Takuuvarmat naurut tarjoaa Ray Cooneyn teksti ja unto 
kohvakan ohjaus. 
liput: 12/6 €. 

su 16.11.
klo 19.00

alk. 
la 11.10.

klo 15.00

Pe 28.11.
klo 19.00
la 29.11.
klo 18.00

sAtelliittiteAtteRi: PeRsiAlAinen syReeni 
kertoo kahdesta yksinäisestä ihmisestä, jotka kohtaavat lähiönsä postitoimistossa. 
nainen on vastannut treffipalstan ilmoitukseen ja odottaa uteliaana, millainen mies tulee 
hänen kirjeensä noutamaan. postilokerolle ilmestyvä mies ei vastaa ollenkaan ilmoituksen 
lupauksia ja naisen odotuksia. syntyy konflikti, joka paljastaa yllättäviä asioita 
molempien elämästä. Huumorin ja nostalgisen musiikin värittämä tarina kertoo ihmisten 
lokeroitumisesta, yksinäisyydestä, kaipauksesta ja peloista - arjen keskellä on vaikea 
uskoa persialaisen syreenin tuoksuun… 

näytelmän käsikirjoitus nikolai koljada  
suomennos Mikko Viljanen  
ohjaus Marja-liisa lintunen 
Musiikki Herkko nenonen
Rooleissa annikki saha ja Risto Mykkänen

liput 10 €, kesto noin tunnin.
 

esiTykseT kellaRiTeaTTeRissa: 
la 11.10. klo 15 
ke 15.10. klo 19 
la 18.10. klo 19 
su 19.10. klo 15 
Ti 11.11. klo 19

teatter
i
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Pyhä KolminAisUUs
ilari Johansson – Riku suokas – niko 
kivelä = pyhä kolminaisuus, vuoden suurin 
ja hauskin stand up- show!
suomen eturivin stand up – koomikot 
tarjoilevat unohtumattoman spektaakkelin, 
tätä et voi missata! kolmen koomikon 
suoraa sanailua ja ilkamoivaa tykitystä 
pääset katsomaan poleenissa parahiksi 
pikkujouluaikaan!
liput 30/28 €. 
kesto n. 2 tuntia, väliaika

Pe 12.12.
klo 18.00 ja 

21.00 

mieliPUolen PäiväKiRjA
kellariteatterissa 

Hän on pikkukaupungin pikkuvirkamies. Hän on uraputkessa. Hän 
uskoo itseensä. Hän tietää kaikesta kaiken. Hän tietää mitä teit viime 
kesänä. Hän on periksiantamattomuuden perikuva. 
Hyvät naiset ja herrat, saammeko esitellä, hän on espanjan kuningas! 

nuoret ammattilaiset ravistavat nikolai Gogolin klassikosta jotakin 
ennenäkemätöntä ja hillitöntä irti. lopputulos on raikasta, tämän 
päivän teatteria. Tai niinhän ne raukat luulevat. 

lavalla Janne Jämsä, suomennos Juhani konkan. 

liput 15 €, kesto avoin. 

hiiPPARiKvARtetti 
uuden iloisen Teatterin Hiipparikvartetti on kipparikvartetti 
2.0, svengaavilla sovituksilla 2010-luvulle päivitetty 
lauluyhtye. Musiikkipitoisesta show’sta eivät loput vitsit 
kesken näyttelijöiden puntti Valtosen, Jussi lammen 
ja Mikko Rantanivan sekä Jean s:n Timo kärkkäisen 
noustessa estradille – varsin paljaana:  
a cappella eli moniääniseen ja monipuoliseen 
säestyksettömään lauluun luottaen. 
 
liput  ennakkoon 25 € ja ovelta 30 €

la 22.11.
klo 19.00

Pe 21.11.
klo 19.00 
la 22.11.
klo 15.00

kuva: katri Tenhunen

kuva: aki Rask

teatter
i
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Seutuopisto

Toimistot

Musiikkiopisto
mitä isot edellä…
se oli sellainen ketjureaktio. ensimmäisenä pianotuolille istui nyt 
11-vuotias olli – ensin urkuri-isän oppiin ja viisivuotiaana musiik-
kiopistoon. Pian seuraa teki kaksi vuotta nuorempi leo ja kahden 
vuoden verran opistossa on viihtynyt myös kuusivuotias aisla.  
soittaminen on vähän niin kuin elämä yleensä – välillä se on han-
kalaa, välillä helppoa. Joskus harvoin se ei myöskään huvita, mutta 
silloinkin kannattaa noudattaa äidin kehotusta treenaamisesta. 
”Koulussa välillä pyydetään soittamaan nelikätisesti. viime 
talvena soitimme saman laulun ainakin viidessä eri juhlassa! 
esiintyminen on tosi mukavaa, vaikka vähän jännittääkin”, pojat 
kertovat. 

ollin suosikkeja ovat Bachin sävellykset, leon barokkimusiikki. 
aisla tykkää kaikenlaisesta: viime aikoina tunneilla on soitettu 
esimerkiksi eläinlauluja. Pojilla siintää haaveissa jo kanttorin ura. 

Pianotuntien lisäksi ehtii harrastaa kyllä muutakin: skeittaamis-
ta, laskettelua, pilkkimistä, jääkiekkoa, käydä kuorossa ja urku-
kerhossa. 
”eihän pianonsoitto välttämättä sovi kaikille,
mutta kannattaa kokeilla!”

✆ 040 713 8645,          andra.kaus@soisalo-opisto
       www.soisalo-opisto.fi,         soisalo-opisto.

teRvetUloA
Poleeniin!

Kulttuurikeskus Poleeni 
savontie 13 
76100 Pieksämäki 
www.poleeni.fi

tilavaraukset ja näyttelyt: 
✆ 0400 855 714 
tilavaraukset ja ohjelmisto:
✆ 044 388 3413 
teatteri:
✆ 044 588 2440

Kirjasto & arkistot
avoinna syys-huhtikuussa: 
ma–to klo 11–19
Pe klo 11–17
la klo 11–15

Kirjaston lehtilukusali aukeaa arkisin klo 9,
la klo 10. 

✆ 044 787 4024 ja 044 787 4023
         kirjasto.poleeni@pieksamaki.fi
        Pieksämäen kaupunginkirjasto

toimisto avoinna opetusviikkoisin: 
ma, ti, to ja pe klo 9–15
ke klo 12–15
muina aikoina: ma–pe klo 9–15

✆ 0400 855 761, 0400 855 760 ja
0400 855 800
        seutuopisto@pieksamaki.fi
       www.pieksamaki.fi/seutuopisto
       Pieksämäen seutuopisto



Syksyn liput 
myynnissä 

nyt!

Tuoreimmat kuulumiset, 
kaikki tapahtumat, 
yhteystiedot & info: 

www.poleeni.fi

/KulttuurikeskusPoleeni

Sali

Näyttelytila Kulku kellariteatteriin

Sisäänkäynti

Sisäänkäynti

Naulakko
vaatesäilytys 2 €, lapset 0,50 €. 
vaatesäilytyksestä vastaa
Pieksämäen seudun liikunta ry.

esteettömyys
salissa on induktiosilmukka ja kaksi 
(2) pyörätuolipaikkaa. varaathan 
pyörätuolipaikat etukäteen lipunmyynnistä. 

Poleenin tekniikka:
✆ 044 799 5240, 044 588 2132,
044 588 2133

Kahvila & Lippupalvelu
avoinna arkisin klo 10 – 17 – usein myös muulloin! 
Kahvilasta saat tuoreet pullat, kahvit ja muut pikkusyömiset. 
a-oikeudet! sieltä voit myös varata väliaikatarjoilut 
esityksiin. 
✆ 0440 481 062

liput tapahtumiin saat kätevästi lippupalvelusta, joka 
palvelee kahvilassa aukioloaikoina ja tuntia ennen 
tapahtumien alkua. Kahvilasta saat myös liput muihin 
lippupalvelun välittämiin tapahtumiin. 
✆ 0400 855 614

maksuvälineinä käyvät käteisen lisäksi pankki- ja 
luottokortit, smartum-kulttuurisetelit, netsin virikeseteli ja 
lippupalvelun lahjakortti. 

lippuostoksissa sinua palvelee myös lippupalvelun 
valtakunnallinen puhelinpalvelu sekä nettilippukauppa. 
www.lippupalvelu.fi
0600 10 800 (1,96  /min + pvm.)
0600 10 020 (6,79 €/puhelu + pvm.)
avoinna ma–la klo 8–21, su ja pyhäisin klo 8–18. 

Poleenin tapahtumiin voit myös varata liput etukäteen 
ja lunastaa sinulle sopivaan aikaan. liput voit lunastaa 
myös lippupalvelun muista toimipaikoista ja r-Kioskeilta. 
ryhmälipuista perimme laskutuslisää 5 € / lasku. 



mUUmiPeRheen lAUlURetKi 
Hyppää mukaan retkelle muumilaakson halki! Matkalla oppaina kirjailija Hannele 
Huovi ja muusikko soili perkiö. Tämä palkittu (lastenkulttuurin valtionpalkinto 
vuonna 2009) parivaljakko on tehnyt pitkään yhteistyötä mm. urpon ja Turpon 
seikkailujen parissa. soilen saatat tuntea myös pikku kakkosen Musarullaa! –
ohjelmasta.  
 
uusin yhteistyön tulos on Muumiperheen lauluretki (2014), jonka hyväntuuliset 
tekstit ja melodiat tempaavat mukaansa kaikenikäiset kuulijat.  
 
Tervetuloa kaikki alle kouluikäiset! luvassa musiikkia ja runoja.  
Vapaa pääsy. kesto noin 30 minuuttia. 

PUhveli-Billin lännensiRKUs
Jiihaa! Howdy hou! puhveli-Billin lännensirkus saapuu 
kaupunkiin! Bill ja ystävänsä intiaanipäällikkö istuva Härkä 
(ent. Roikkuva Räkä) esittävät tarinoita villistä lännestä. 
intiaanihyökkäys! Junaryöstö! kultakuume!  
amerikkalaista musiikkia, makeaa meininkiä ja live-soitantaa 
pursuava esitys svengaa kuin hirvi biisonilaumassa.
ugh! Roikkuva Räkä, ei kun istuva Härkä, on puhunut. 
 
näytelmä perustuu Mauri kunnaksen samannimiseen kirjaan 
ja sen meille tuo turkulainen linnateatteri.  
 
Tervetuloa juhlimaan satupäivää teatteriin - 
sopii koko perheelle! 
liput 3 €, perhelippu (2 aikuista ja 2 lasta) 10 €. 
kesto noin 45 minuuttia. 

mUsKARiKAUden AvAUs 
Mitä muskarissa tehdään? seutuopiston muskariryhmät 
aloittavat syyskauden yhdessä leikkien, laulaen ja 
rytmitellen. sään salliessa musiikki-iloittelu päättyy 
suureen piirileikkiin poleenin puistossa.  
 
kauden avaus on avoin kaikille – tervetuloa tutustumaan 
muutkin kuin ryhmiin jo kuuluvat! Vapaa pääsy.  

sAtUtUnnit 
Tiistaisin 9.9. – 16.12. klo 9.30 – 10.15 
kirjaston satuhuoneessa (ja ehkä vähän muuallakin!) 
 
sukella satuun, tupsahda tarinaan!
kaikille avoimet satutunnit on suunnattu
noin 3-6 –vuotiaille lapsille ja aikuisseuralaisille tietysti myös! 
ohjelmassa sadunkerrontaa, askartelua, paperiteatteria ja 
muuta luovaa toimintaa. 
Vapaa pääsy, tervetuloa! 

Pe 12.9.
klo 10.00 

la 18.10.
klo 14.00 

la 13.9.
klo 9.30

kuva: Tammi
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