kirjoittanut
Hannu mäkelä
ohjaus
TeRHi Tuomikko

enSi-ilTa
lauantaina 12.2. klo 13
muuT eSiTykSeT
lauantaisin klo 13: 19.2.,
26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3.,
2.4. ja 9.4. 2011

Rooleissa:
HeRRa Huu
Panu Tuomikko
(pieni musta mies, jonka virkana
on lasten pelottelu)
Rimma
Heini JylHä
(tyttö, jota ei niin vain pelotella)
mikko
kalle Suomi
(poika, joka on kiinnostunut
vähän kaikesta)
Peilikuva
Hanna SaRTiala
(herra Huun peilikuva,
itsenäinen & itsepäinen)
iSoiSä
Timo kemiläinen
(kuva seinällä, ilmehtivä ja yskivä)
maJava
liiSa kokko
(veden ystävä)
kaSvi
anne koRTe
(varsin kauhea ja hurjan nälkäinen)
TakSikuSki
liiSa kokko
(alansa ammattilainen)
mieS
Timo kemiläinen
(palkkatyötään tekevä)
inSinööRi
anne koRTe
(ihmistuntemustaan käyttävä)
Sävellys
Kosketinsoittimet
Basso
Rummut
Äänitys ja miksaus
Lavastuksen suunnittelu
Lavastuksen toteutus
Puvustus
Ääni- ja valotekniikka
Käsiohjelma ja juliste
Valokuvaus
Tuotanto

Timo Tuppurainen
Antti Utriainen
Timo Tuppurainen
Juha Lahti
Kalle Miettinen
Terhi Tuomikko ja Kari Ratinen
Kari Ratinen ja Marjatta Silander
Marjatta Silander
Terho Oksman
Mailis Kriikku
Jarmo From ja Pasi Murto
Eija Kankare ja Marina Mäkelä

kiitokset:
HOK-Elanto, Avalon Oy, Ezpa Oy
Näytelmän oikeuksia valvoo Nordic Drama Corner Oy

Vaikka minulla on lapsuudestani vain
hataria muistikuvia Herra Huusta,
teksti koukutti heti kun luin sen:
Herra Huu – eriskummallinen pikkumies, joka tarkastelee maailmaa
ensimmäistä kertaa valoisan aikaan,
kuin lapsen silmin. Herra Huu –
tuhma vai kiltti? Herra Huu – aikuinen vai lapsi? Herra Huu – hassu
vai tavallinen? Herra Huu – minä vai
joku muu? Monta kysymystä, monta
tikahduttavan hauskaa sattumusta.
Näytelmässä lapset ja aikuiset
vaihtavat näkökulmia. Lapset tietävät
miten kuuluu toimia ja tietävät mikä
on hassua ja outoa, aikuinen Herra
Huu ei. Päinvastoin kuin oikeat aikuiset, lapset eivät kuitenkaan välitä. He
rakastavat Herra Huuta juuri sellaisena outona hiipparina kuin hän on.
Toivonkin meidän Herra Huumme
jakavan katsojilleen outona olemisen
ilosanomaa ja rohkaisevan kaikkia
olemaan omia kummallisia itseään!
Ja ottakaamme reilusti mallia myös
Rimmasta ja Mikosta, noista hyväsydämisistä lapsista, joilla on aikaa
ja rohkeutta tutustua siihen hassunoloiseen kanssakulkijaankin!
Helsingissä 3.2.2011 Terhi Tuomikko
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