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KIRJAN KUVAUS TYTTÖ JA VARIS
Tyttö ja varis näytelmässä kohtaa neljä erilaista ihmistä. Heitä yhdistää kaksi
teemaa: vammauttava yksinäisyys ja äidinrakkaus. Armi on yksin asuva
eläkeläinen, jonka elämään tunkeutuu viisikymppinen työtön Säde. Pikkuhiljaa
Armin arkea varjostava salaisuus alkaa paljastua. Sirkku Peltolan
uutuusnäytelmän henkilöt ovat oman elämänsä kokoisia, tunnistettavia ja
koskettavia. Tyttö ja varis on kaurismäkeläisen tarkasti piirretty kuva
nyky-Suomesta.Sirkku Peltola on vuonna 1960 syntynyt näytelmäkirjailija ja
ohjaaja. Hän on kirjoittanut 25 näytelmää, joita on käännetty useille kielille.
Peltolan tuotantoon kuuluu lukuisia suurten näyttämöiden tekstejä, neljä
musikaalia sekä intiimin ilmaisun teoksia, mihin joukkoon myös Tyttö ja varis
kuuluu. Kirjailija on palkittu mm. Lea-palkinnolla, Suomi-palkinnolla ja Olavi
Veistäjä -palkinnolla.
TYTTÖ JA VARIS - TAMPEREEN TEATTERI
Sirkku Peltolan näytelmässä kohtaa neljä hyvin erilaista ihmistä. Armi on yksin
elävä eläkeläinen, jolla on takanaan mielekäs työura, edesmennyt puoliso ja.
Sirkku Peltolan koskettavassa uutuusnäytelmässä neljä eri-ikäistä, eri
elämäntilanteissa olevaa henkilöä painii samankaltaisten kysymysten parissa.
Turun Sanomien arvostelu. Sirkku Peltolan uusin näytelmä on kotimaista draamaa
parhaimmillaan: se koskettaa, naurattaa ja antaa ajattelemisen aihetta pitkäksi
aikaa. Tyttö ja varis. Sirkku Peltolan kaunis ja elämänmakuinen tarina ihmisistä ja
inhimillisyydestä avaa Kanavateatterin vuoden 2019. Näytelmän ohjaa vahvasta.
Tyttö ja varis on pienimuotoinen kertomus kahden naisen epätodennäköisestä
ystävyydestä, ihmisyydestä, ja ennen kaikkea yksinäisyydestä. Tampereen
Teatteri. Tyttö ja varis. Frenckell-näyttämö 8.10. Kun puu on kaadettu, oksat on
karsittava vesurilla niin, että jäljelle jää paljas, mutta vahva. Nyt kun Sirkku Peltola
korkkaa neitsyytensä Tampereen Teatterilla käsikirjoittajana, ei voi kuin huutaa
hurraata ja liputtaa! Huikeata huikeata, sanon minä. Teatterin ystäviä
hemmotellaan tänä syksynä hienoilla esityksillä. Nyt jos koskaan kannattaa
mennä teatteriin. Sirkku Peltolan uutuusnäytelmässä kohtaa neljä hyvin erilaista
ihmistä. Armi on yksin elävä eläkeläinen, jolla on takanaan mielekäs työura. Tyttö
ja varis Kun puu on kaadettu, oksat on karsittava vesurilla niin, että jäljelle jää
paljas, mutta vahva runko - sellainen kuin näytelmäkirjailija... LE COOL Tampere
esittelee parhaat näytelmät Tampereella. Sirkku Peltolan Tyttö ja varis Tampereen
Teatterissa. Hinta: 17,40 €. nidottu, 2017. Lähetetään 1?4 arkipäivässä.. Osta
kirja Tyttö ja varis Sirkku Peltola (ISBN 9789527154137) osoitteesta Adlibris.fi.
Suomen suurimmasta e-kirjakaupasta löydät maan laajimman e-kirja- ja
äänikirjavalikoiman. Osta kirja Elisa Kirja -palvelusta milloin vain ja luet tai
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kuuntelet. Osta kirja Tyttö ja varis - Peltola, Sirkku Suuri Suomalainen Kirjakerho
-verkkokaupasta. pehmeäkantinen, 2017, 20,95 €. Jäsenenä saat kirjat
edulliseen. Tyttö ja varis -näytelmässä kohtaa neljä erilaista ihmistä. Heitä
yhdistää kaksi teemaa: vammauttava yksinäisyys ja äidinrakkaus. Armi on yksin
asuva.
TYTTÖ JA VARIS - TIKKURILAN TEATTERI
Poika ja varis on merkittävimpiä Gallen-Kallelan nuoruudentöistä, joille realistinen
ilmaisu oli tyypillistä. Vuotta myöhemmässä Akka ja kissa-maalauksessa on. Tyttö
ja varis / Tampereen Teatteri, Frenckell-näyttämö Kantaesitys 6.10. 2016, kesto
noin 2h 20min (väliaikoineen) Käsikirjoitus Sirkku Peltola Tehtävä: Lue novelli
Tyttö ja varis ja pohdi seuraavia kysymyksiä: Mikä on novellin aihe? Millaisia
intertekstuaalisia viittauksia novellissa on? Säde (Ritva Jalonen, vas.) puskee
Armin (Tuija Vuolle) panssarin läpi. Tampereen Teatterin näytelmä Tyttö ja varis
on hieno esimerkki näytelmäkirjailija Sirkku. Suomenkielinen versio Mikael
Wiehen kappaleesta, johon innoituksen on antanut Oscar Cleven taulu.
Suomenkieliset sanat Elina Väänänen. Äänitys Jussi. Logruksen teatteriryhmä
esitti Sampon nukketeatterissa Tyttö ja varis -näytelmän suomeksi ensimmäistä
kertaa koko perheen teatteripäivänä 10.4.2016. Tyttö ja varis. 06.11.2015.
Aikaisen aamun valo on terävä. Ajan ruuhkasta välittämättä lievää ylinopeutta
moottoritien päätä lähestyen ja hermoilen. Ystävyys, läheisyys ja yhteisöllisyys.
Jos ihmiseltä puuttuvat nämä, mitä jää jäljelle? Oletko koskaan kadehtinut
naapuriasi, työkaveriasi tai pomoasi? Maltan tuskin odottaa, koska olen tykännyt
Peltolan teksteistä. Vuolteen lisäksi Tyttö ja varis saa joukkoonsa Ritva Jalosen,
Jukka Leistin ja Antti Tiensuun. Tyttö ja varis Tikkurilan Teatterissa vielä la 28.10.
klo 19, su 29.10. klo 15 ja ke 1.11. klo 13 sekä uudestaan keväällä
13.1.-17.2.2018. Tyttö ja Varis on Sirkku Peltolan uusin näytelmä, jonka tällä
kertaa esittää Tampereen Teatteri, ja sen on ohjannut Anna-Elina Lyytikäinen.
Tuote nro aa204. Arabia seinälautanen, Tyttö ja varis. Design Heljä
Liukko-Sundström. Signeerattu, numeroitu. Vuosi 1970. Leveys 25 cm, korkeus
20,5 cm. https. Tikkurilan Teatteri: Tyttö ja varis, Näytelmä, Vernissa, Hinta: 20€ /
18€ / 16€ / 14€, Ajankohdat: la 13.1.2018 klo 19:00, su 14.1.2018 klo 15:00, la
20.1. Esittely: Sirkku Peltolaa ensimmäistä kertaa Tampereen Teatterissa "Sitä ei
vaan pysty lopettaan. Rakkautta." Armi on leski, yksin elävä eläkeläinen, jolla on.
LIITTYVÄT DOKUMENTIT
1. VEGAANIN AAMUPALAKIRJA
2. TOMUSSA JA TUHKASSA
3. SLAVE TRADE,THE
4. NONLINEAR WAVES AND PATTERN DYNAMICS
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