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POLEENIN KEVÄT 2016 

PARISUHTEITA JA IHMISKOHTALOITA KEVÄÄN TEEMANA POLEENISSA 

Kulttuurikeskus Poleenin kevään 2016 ohjelmistoa voi kuvata sanojen ”parisuhteita ja ihmiskohtaloita” avulla. 

Yhteiseksi teemaksihan sitä silloin voi kutsua. 

Kevyen musiikin puolella luotetaan Anssi Kelaan ja blueskitaristeihin Erja Lyytinen ja Heikki Silvennoinen. Umberto 

Marcato on pääsolistina uudelleen Poleenin saapuvassa Volare! konsertissa. Mukana myös Milana ja Milan Misic sekä 

Amadeus Lundberg. Klassisen musiikin tarjonnassa sävellyskonserttia ”Veikko Norontaus 85 vuotta” tarjotaan 

syksyisen peruutuksen johdosta myös uudelleen. 

Kulttuurikeskus Poleenin näyttelytoiminta jatkuu edelleen vahvana. Paikallisten taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien 

ohessa kannattaa tutustua helmikuun 19. päivä alkavaan Crossroads näyttelyyn, jossa kuvataiteilija Kirsimaria 

Törönen-Ripatti yhdistää taiteessaan länsimaista ja arabialaista kulttuuria ja historiaa ja myös omaa 

henkilöhistoriaansa.  

Poleenin kuulu kesänäyttely on pakko nähdä! Kahden taiteilijan, intialaisen Suman Guptan ja suomalaisen Maija Ylä-

Sahran, töitä yhdistää mystiikka.  

Poleenin teatteri aloittaa kevään rokkaamalla. Teatterissa tehdään rokkiversio Tatu Pekkarisen Hotelli Humina laulu- ja 

tanssi-iloittelusta. Huhtikuussa Veljeni Leijonanmieli valtaa Poleenin salin. Veljeni Leijonanmieli on Astrid Lindgrenin 

klassikko, jonka teatteriversiossakin koetellaan Leijonanmielen veljesten rohkeutta pelottavissa seikkailuissa.  

Vierailuesitykset Poleenissa aloittaa Jukka-Pekka Palo konsertillaan Laulujen Palo, jossa hän muusikoiden kera 

tulkitsee isänsä Tauno Palon tunnetuksi tekemiä lauluja. Lapsille ja lapsiperheille on mahdollisuus pihaleikkeihin, kun 

Tatu ja Patu pihalla esitys tulee tammikuun 27.päivä Poleeniin. Helmikuussa kysytään Missä onni? Minna Canthin 

luomilta naishahmoilta, joita esittää Kira Boesen-Muhonen. Kansainvälistä naisten päivää 8. maaliskuuta juhlitaan 

Poleenissa Sinikka Sokan ja Jaana Saarisen Rantarouvat näytelmällä. Esitykseen on vapaa pääsy. ”Pusi pusi”- 

musiikkikomedian nimi paljastanee mistä siinä on pohjimmiltaan kyse. Kevään teatterivierailut päättää 

kellariteatterissa toukokuun 7. päivä monologiesitys Syyttömänä tuomittu, jossa pohditaan jatkosodan aikaista 

Viipurin menetystä.  

Lisäksi parikin standup-vierailua on tulossa. Jack Björklund avaa oven naisen ja miehen välisen suhteen uumeniin 

kiertuesityksellään Parisuhdesanakirja. Ja nykysirkusesitys Suhde pureutuu parisuhteeseen sekin, mutta sirkuksen 

uusin keinoin.  

Poleeni on taas Flamenco! Maaliskuussa Emilia Aho & Katja Lundén Company esiintyvät Flamencos -otsikon alla 

kolmella tanssiteoksella.  

Seutuopiston Kino Poleeni jatkaa keväällä uusilla elokuvilla. Lasten teatteri-ilmaisun ryhmät ja teatterimuskarilaiset 

yhdessä koulukuorojen kanssa tuovat Mörköoopperan toukokuuksi Poleenin saliin.  

Lisää tietoa ja esitysaikoja löytyy: 

http://www.poleeni.fi/wp-content/uploads/2015/12/frami-kevat16-web.pdf  
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