
PALELTUNUT TAIVAS 
-Esitys uskosta, toivosta ja hengellisestä väkivallasta

Loppuun myydyille katsomoille esitetyn Paleltunut taivas -teoksen LISÄESITYKSET 
7.3. ja 8.3.2014 klo 19.15 Seinäjoen kaupunginteatterissa! 
Teos käsittelee hengellistä väkivaltaa nykytanssin ja nykyteatterin keinoin. Se on 
rohkea tutkielma vakavasta aiheesta, lämpöä ja komiikkaa unohtamatta. 

**

PALELTUNUT TAIVAS yhdistää vaikuttavalla tavalla nykytanssia, nykyteatteria ja musiikkia. Esitys 
purkaa ihmisen ja yhteisön välistä problematiikkaa, kuten vallan väärinkäyttöä, persoonan muovaamista ja 
mukautumista, auktoriteettien toimintaa ja ihmisen pyrkimystä löytää järjestystä sisäiseen kaaokseensa. 
Erityisesti esitys tarkastelee uskonyhteisöissä tapahtuvaa hengellistä väkivaltaa. 

Miksi teemme toisillemme väkivaltaa monien hyvienkin aatteiden nimissä?

Uskonnollisissa yhteisöissä on paljon hyvää ja tärkeää. Moni ihminen saa sieltä elämälleen turvaa ja 
merkitystä. Samaan aikaan niissä, kuten muissakin yhteisöissä, ihmisiä puserretaan ahtaisiin muotteihin. 
Ihmisen sisäistäessä yhteisönsä mahdottomat vaatimukset hänestä tulee riittämätön. Silloin hyvä aate 
muuttuu kärsimykseksi. 

Haluamme haastaa yleisön ajattelemaan ja keskustelemaan kanssamme! 
Lämpimästi tervetuloa!

Projektiin liittyvä yleisötyö
Esitykseen liittyy laaja yleisötyön projekti, jota tanssija-koreografi Hanna Korhonen on työstänyt yleisötyön 
läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa. Sen puitteissa on kerätty ihmisten kokemuksia taiteen ja 
uskonnon välisistä kohtaamisista sekä hengellisestä väkivallasta. Yleisö on saanut myös mahdollisuuden 
osallistua esityksen valmistamiseen monella eri tavalla. 

Jokaisen esityksen päätteeksi järjestetään yleisökeskustelu. Lisäesityksissä keskustelua alustavat Seinäjoen 
evankelisluterilaisen seurakunnan pastorit Markku Orsila (7.3.) ja Merja Lampila (8.3.). 

ESITYKSET
KANTAESITYS 24.1.2014, muut ensimmäisen esityskauden esitykset Seinäjoella 30.1.-8.2.2014 ja 
Helsingissä 21.-23.2.2014. 

LISÄESITYKSET Seinäjoen kaupunginteatterin Verstasteatterissa (Alvar Aallon katu 12)
pe 7.3. klo 19.15
la 8.3. klo 19.15
Kesto n.1,5 h, jonka jälkeen asiantuntijan alustus ja yleisökeskustelu. 
Suositusikäraja 14v. 

Liput: Seinäjoen kaupunginteatterin lippumyymälä: 06-416 2600 / myynti.teatteri@seinajoki.fi.
Lipun hinta: 12 €
 

mailto:myynti.teatteri@seinajoki.fi


PALELTUNUT TAIVAS –TEOKSESTA NETISSÄ
Seinäjoen kaupunginteatterin sivuilla: 
http://seinajoenkaupunginteatteri.fi/ohjelmisto/paleltunut-taivas/
Esityksen tapahtumasivut Facebookissa: 
http://www.facebook.com/events/410555212388360/?ref=ts&fref=ts
Esityksen kuvamateriaalia: 
http://seinajoenkaupunginteatteri.fi/medialle/kuvapankki/paleltunut-taivas/
Ilkka-lehden arvio esityksestä:
http://www.ilkka.fi/kulttuuri-ja-viihde/raju-trippi-uskon-syovereihin-1.1542057

PALELTUNUT TAIVAS -TYÖRYHMÄ 
Projektin johtaminen: Hanna Korhonen 
Esiintyjät: Venla Korja, Hanna Korhonen ja Sami Silén
Ohjaus ja koreografia: Hanna Korhonen ja Kimmo Kovanen
Sävellys ja äänisuunnittelu: Sami Silén 
Valosuunnittelu: Tomi Suovankoski 
Pukusuunnittelu: Leena Rintala 
Tekstit: Timo Heinonen, Kimmo Kovanen, Hanna Korhonen, Aino Korja, Tero Koponen, Kirta Kuusniemi, 
Jyrki Tuulari, yleisötyön kirjoitukset
Yleisökeskustelun alustajat: Merja Lampila, Markku Orsila
Graafinen suunnittelu: Lotta Häggström 
Esitysvalokuvat: Jukka Kontkanen
Tuotanto: Hanna Korhonen ja teoksen työryhmä, Seinäjoen kaupunginteatteri sekä teokseen liittyvän 
yleisötyön osalta Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan aluetoimipiste
Yhteistyökumppanit: Seinäjoen seurakunta ja Uskontojen uhrien tuki ry
Esityksen valmistamista ovat tukeneet: Keskitien tukisäätiö, Tanssitaidetoimikunta/Taiteen 
edistämiskeskus, Helsingin kaupunki, Seinäjoen kaupunki / kulttuuripalvelut, Seinäjoen seurakunta

Lisätietoja projektista: 
Hanna Korhonen p. 0295 330 813 / paleltunut.taivas@gmail.com

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!!

Tietoa esityksestä / tätä tiedotetta saa mielellään jakaa eteenpäin!
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