Joensuun kaupunginteatteri
Rantakatu 20
80100 Joensuu
Tiedottaja Eveliina Salomaa
eveliina.salomaa@joensuunteatteri.fi
050 344 8140

Tiedote 31.8.2022

Joensuun kaupunginteatteri kerää paikallisia rakkaustarinoita
osaksi “JOEN <3” -näytelmää
Joensuun kaupunginteatteri etsii paikallishistoriaa luotaavan esityksen käsikirjoituksen
materiaaliksi rakkaustarinoita, joiden tapahtumapaikkana on Joensuu tai lähitienoot.
Näytelmän suunnitteluryhmän taustatutkimusvaihe on hyvässä vauhdissa. Syksyllä 2023
ensi-iltansa saavan teoksen ohjaa joensuulaislähtöinen Aleksis Meaney.
Tiedätkö jonkin hauskan, omituisen, salaisen, traagisen tai aivan tavallisen romanttisen
tarinan? Onko suvussasi kerrottu esi-isän rakkaushuolista vai oletko itse kokenut suuria
tunteita tahi lemmen kommelluksia pohjoiskarjalaisissa maisemissa?

Commented [IV1]: Hyvältä vaikuttaa
Commented [SE2R1]: @Iiristiina Varilo Ok, katson vielä
kommenttisi ja lähteän tämän aamulla ensitöikseni! Nyt
pitää rientää hääpäivän viettoon!
Commented [IV3R1]: @Salomaa Eveliina @Peltola Piia
Neljäs/viides kappale ehdotus muutoksista ja
asiajärjestyksestä: Tarinan lähettäneiden kesken arvotaan
[yksi]?] henkilökohtainen teatterin kausikortti, jolla voittaja
pääsee seuralaisen kera katsomaan kaikkia Joensuun
kaupunginteatterin omia tuotantoja näytäntökaudella 20232024. Laitathan tarinasi mukaan yhteystietosi, jos haluat
osallistua arvontaan. Rakkaustarinan voit [tietenkin] jättää
[meille] myös nimettömänä.

Näin osallistut tarinankeruuseen rakkaustarinallasi

Commented [PP4]: Aleksis kiva saada mukaan silleen että
syntyy totuutta vastaava vaikutelma ideoivasta porukasta.
Ehdotus että tämän kpl loppuun: Näytelmän
suunnitteluporukan taustatutkimusvaihe on hyvässä
vauhdissa. Syksyllä 2023 ensi-iltansa saavan teoksen ohjaa
joensuulaislähtöinen Aleksis Meaney.

Vapaamuotoisia ja –pituisia tarinoita voi lähettää kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse

Commented [PP5R4]: Puhuimme I:n kanssa että jotenkin
näin

Tarinoiden kerääjä on teoksen käsikirjoittaja Piia Peltola.

31.10.2022 mennessä.
Tarinan lähettäneiden kesken arvotaan henkilökohtainen kausikortti, jolla voittaja pääsee
seuralaisen kera katsomaan kaikkia Joensuun kaupunginteatterin omia tuotantoja
näytäntökaudella 2023–2024. Laitathan tarinasi mukaan yhteystietosi, jos haluat
osallistua arvontaan. Rakkaustarinan voit jättää myös nimettömänä.
Yhteystiedot ja ohjeet:
1. Sähköpostitse teatteri@joensuunteatteri.fi. Merkitse viestin aiheeksi
RAKKAUSTARINA.
2. Postitse Joensuun kaupunginteatteri, Piia Peltola, Rantakatu 20, 80100 Joensuu.

Commented [SE6R4]: :-D
Commented [PP7]: Meaney
Commented [VJ8]: hih - luin ensin että näytelmän nimi
on tuo Kerro meille joensuulainen rakkaustarina!
Pitäisikö laittaa että Jos haluat osallistua arvontaan, liitäthän
mukaan yhteystietosi? Eli muussa tapauksessa ns.
nimettömänäkin voi laittaa rakkaustarinansa tulemaan
Commented [SE9R8]: @jaanavalkila @Iiristiina Varilo
Hyviä huomioita. Nyt muokkasin tuota rakennettakin
selkeämmäksi, turha toistaa samoja. asioita moneen
otteeseen. Eli osallistumisohjeet ovat nyt väliotsikon
jälkeen.
Commented [PP10]: PUhuin juuri Iiristiinan kanssa ja
tarkettiin missä mennään. Tähän kohtaan: Tarinoiden
kerääjänä toimii teoksen käsikirjoittaja Piia Peltola.
Commented [SE11R10]: @Peltola Piia Hyvä!
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3. Puhelimitse 050 596 6731. Jätäthän soittopyynnön yhteystietoineen vastaajaan
tai tekstiviestillä.
Kuva: Pohjois-Karjalan museo, Esko Eskelinen.

Kuvateksti: 1960-luvun tunnelmaa Joensuun Teatteriravintolan paritansseista.

