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UNELMOIVAT NUORET PÄÄSEVÄT ÄÄNEEN 
TEATTERI SIPERIAN JA TANSSITEATTERI MD:N 
UUDESSA PRODUKTIOSSA 
 
Teatteri Siperia ja Tanssiteatteri MD toteuttavat 
yhteistuotantona teoksen Suuri harppaus, joka käsittelee nuorten maailmaa teatterin 
ja tanssin keinoin. Kolmiosainen näyttämökertomus kertoo unelmista ja 
elämänmuutoksista, mutta myös valtavista, ihmiskunnan kokoisista mullistuksista. 
Millaisesta tulevaisuudesta ja maailmasta nuoret haaveilevat? Uskaltavatko he 
tavoitella haaveitaan? Voivatko eri-ikäiset ihmiset ymmärtää toisiaan? Suuri 
harppaus saa ensi-iltansa Hällä-näyttämöllä Tampereella 23.3.2019. 
  
Mikä on ihmiskunnan seuraava suuri harppaus? Voisiko se olla liikettä kohti 
dialogista, globaalia demokratiaa? Nuoret tietävät siitä eniten, mutta miten me 
aikuiset voisimme ymmärtää heitä? – Piia Peltola, ohjaaja 
  
Teos toteutetaan kohderyhmän itsensä ehdoilla; nuorille järjestetään teoksen aiheita 
koskettavia työpajoja, joiden antia hyödynnetään esityksen rakentamisessa ja 
käsikirjoituksessa. 
  
Produktion ohjaa Piia Peltola. Käsikirjoituksesta vastaavat Peltolan lisäksi Teatteri 
Siperian näyttelijät Marika Heiskanen ja Tuukka Huttunen sekä Tanssiteatteri 
MD:n tanssija-koreografi Samuli Roininen. Teoksessa esiintyvät Marika Heiskanen, 
Tuukka Huttunen ja Riikka Papunen Teatteri Siperiasta, tanssijat Suvi Eloranta ja 
Anniina Kumpuniemi Tanssiteatteri MD:stä sekä tanssija Miro Puranen. 
Koreografiasta vastaa Samuli Roininen, valosuunnittelusta Sari Mayer ja 
äänisuunnittelusta Tony Sikström. 
 
Piia Peltola on helsinkiläislähtöinen teatteriohjaaja. Peltolan töille ominaista on 
työryhmälähtöisyys sekä leikkisyys ja naurettavuus, joita hän löytää synkimmistäkin 
aiheista. Suuri harppaus -teoksessa häntä kiinnostaa erityisesti empaattisuus yli 
aika-, paikka- ja lajirajojen.  
  
Teatteri Siperia on vuonna 2005 perustettu tamperelainen vapaan kentän 
ammattiteatteriryhmä, jonka teokset käsittelevät monipuolisia ja ajankohtaisia 
aiheita, kuten nuorten elämää, ilmastonmuutosta, radikalisoitumista ja maaseudun 
autioitumista. Vuonna 2010 huippusuosion saavuttanut Pää edellä -komedia käsitteli 
nuorten pahoinvointia ja väkivaltaistumista. 
  



Tanssiteatteri MD on toiminut Tampereella jo 22 vuotta. Ohjelmistoon kuuluu 
korkeatasoisia nykytanssiteoksia ja satumaisia koko perheen esityksiä, jotka ovat 
keränneet katsojia niin muualla Suomessa kuin ulkomaillakin. Tanssiteatteri MD 
järjestää vuosittain Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaalin, jossa nähdään 
kotimaisen nykytanssin kiinnostavimpia tekijöitä ja teoksia. 
  
  
Esitykset 
La 23.3. klo 19 Ensi-ilta 
Ke 27.3. klo 19 
La 30.3. klo 19 
Su 31.3. klo 15 
Ke 10.4. klo 13 ja 19 
Pe 12.4. klo 19 
La 13.4. klo 13 ja 19 
  
Esitykset jatkuvat elo- ja syyskuussa 2019. 
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