
Kesällä 2015 Merimaskun teatterissa nähdään jälleen kerran joukko iloisia lapsia näyttämöllä. Ilman  
heitä, ei tätä näytelmää pystyttäisikään esittämään. Lahjakkaat ja innokkaat lapset ovatkin olleet alusta  
asti teatterimme suola.

Pikku Pietarin piha
Kesä on alkanut ja pihalla elämää piisaa. Pikku Pietari ja isänsä Jormalainen ovat menettäneet perheen äidin. Isän 
kanssa asiasta on vaikea puhua, mutta onneksi pihassa on kavereita, joiden kanssa voi unohtaa murheensa. Oloa 
helpottaa vielä mielikuvituksessa käydyt keskustelut Jumalan kanssa. Elämä jatkuu toisinaan riehakkaana, ilot ja 
surut koetaan yhdessä. Vaikka kaikki ei aina olekaan kovin auvoista, niin toinen toistaan auttaen pihalaiset 
selviävät kaikesta eteen tulevasta.

Jormalainen käy kärryineen torilla, kellomestari saa silloin tällöin huutia naisiltaan, johtaja Palkeinen kuljeskelee 
valokuvakokoelmaansa esitellen, naiset juoruilevat Vetteranskan kaupalla, rakastunut pari löytää toisensa ja pojat 
saavat talonmies Harakan väliin raivoihinsa. – Sitten paikalle tulee Karoliina.

Aapelin tarina on vastustamaton kertomus pikkukaupungin puutalokorttelin tavallisten ihmisten elämästä. 
Alkuperäinen teksti sijoittuu juuri itsenäistyneen Suomen alkutaipaleelle. Uusi sovitus siirtää tarinaa jonnekin 
1950–60 -luvun taitteeseen. aikaan, jolloin vielä saattoi kohdata pikkukaupungista vastaavaa puutaloidylliä.

Ensi-ilta pe 5.6. klo 18
su 7.6.klo 18
ma 8.6.klo 18
ti 9.6.klo 18
ke 10.6.klo 18 (TILAUSNÄYTÖS)
to 11.6.klo 18

pe 12.6.klo 18
su 14.6.klo 18
ma 15.6.klo 18
ti 16.6.klo 18

Viim. esitys ke 17.6. klo 18

Näytelmän kesto: noin 2 tuntia + väliaika

Alkuperäinen teksti: Aapeli, dramatisointi: Jorma Kairimo, sovitus ja ohjaus: Maarit Lineri
Näytelmän oikeuksia valvoo: Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry

Lippujen hinnat:
Aikuiset 15 €, lapset alle 12 v. 5 €
10 lipun sarjasta 1 lippu ilmaiseksi
Koko näytös 2200 €, näytös + pullakahvit 2600 €

Paikka
Kollolan kotiseututalo, Kollolantie 2, Merimasku. Autopaikkoja rajoitetusti Taattisten-järven-tien 
puoleisella P-alueella. Lisää paikkoja Osuuspankin pihalla Merimaskuntien risteyksessä.
Avoin katsomo 200 hengelle. Kahviosta makoisat pullat, kahvit ja teet.

Lisätietoja
Teatterinjohtaja Kauko Pajukoski: 0400 823 637, kauko@irpola.fi
Teatterin taiteellinen johtaja Kari Lineri: 040 510 3563, kari.lineri@dnainternet.net

Teatterin kotisivut: www.merimaskunteatteri.fi 

Tervetuloa teatteriin.
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