
KESÄN 2015 TEATTERI- JA MUSEOSEIKKAILULEIRIT

CARELICUMISSA

15.-18.6.2015 VESISTÖTUTKIJAN SEIKKAILULEIRI, 7-13- vuotiaille (7-9-

vuotiaiden ja 10-13-vuotiaiden ryhmät) CARELICUMISSA, ma-to klo 9-14

Ei vettä, rantaa rakkaampaa- näyttelyssä tarkastellaan Pohjois-Karjalan alueen järviä ja jokia monesta

näkökulmasta – niiden vaikutusta maakunnan historiaan ja elinkeinoihin sekä niiden luontoarvoja. Koko

perheelle suunnatussa näyttelyssä esitellään alueemme vesikasveja, -eläimiä ja kalakantaa. Kaksi upeaa

pienoismallia esittelevät millaisia laivoja Joensuun matkustajasatamaan aikoinaan purjehti. Yhdestä

puusta koverrettu ruuhi ja sukelluspuku ilmapumppuineen ovat jo itsessään näyttäviä esineitä. Maakunnan

valtajoki, Pielisjoki, saa ansaitsemansa huomion. Näyttelyyn tuotettu jättiläiskartta joesta tuo hienosti

esille Pielisjoen merkityksen Pohjois-Karjalan teollisuuden kehittymiselle. Kalastuksesta kiinnostuneille

vanhat kalastusvälineet herättävät varmasti nostalgisia muistoja, ja tokihan monelle niin rakas paikka,

mökkiranta, on päässyt mukaan näyttelyyn. Myös itse Vetehinen, Karjalan kalajumala, on saapunut

vierailulle näyttelyyn.

Vesistötutkijan leirillä tutustutaan näyttelyn eri materiaaleihin, tehdään vesistöaiheisia tehtäviä mm.

ryhmissä toimien ja ipadeilla tehtäviä ratkoen sekä vesimaailman myytteihin tutustuen ja erilaisia rooleja

kokeillen. Vesistöseikkailun kautta tulevat tutuksi myös draamatyöskentelyn perustyömuodot, kun

leiriläiset ratkovat seikkailuongelmaa draaman keinoin. Leireillä liikutaan sään salliessa myös ulkosalla.

22.6-26.6.2015 TEATTERILEIRI JA ESITYS: Onneli, Anneli ja nukutuskello, 6-13-

vuotiaat (6-9-vuotiaiden ryhmä, 10-13-vuotiaiden alkeisryhmä ja ilmaisun

jatkoryhmä 10-13-vuotiaille) CARELICUMISSA, ma- pe klo 9-14

Onneli, Anneli ja nukutuskello on RanKidsin perheteatteriryhmän, lasten, nuorten ja aikuisten yhteinen

musikaali. Marjatta Kurenniemen Onneli ja Anneli- kirjojen ihastuttavat hahmot hauskuuttavat

näyttämöllä ja vauhdikkaat musiikkikohtaukset tansseineen tempaavat pienetkin katsojat mukaansa.

Värikäs ja erikoinen Tingelistangelis-puutarha on vaarassa kun liikemies Kalle Viksari päättää rakennuttaa

Kissanmintun kaupunkiin hajuvesitehtaan. Pormestari määrää tarmokkaan pääylioikaisuinsinööri Onerva

Oikotien rakentamaan uutta moottoritietä Vappusten puutarhan läpi. Pelastaako Vekotiituksen



kummallinen keksintö puutarhan vai tuhoutuvatko ihmeelliset puhuvat kukat, ilmapallopuut ja

jäätelöpensaat? Onneli, Anneli ja Pekki ovat tärkeän tehtävän edessä. Räppäävä Urho Ulpukka toimii

onneksi ripeästi ja huijarit ovatkin vuorostaan pulassa!

Teatterileirillä harjoitellaan teatteri – ilmaisun erilaisia harjoituksia (esim. leikit, aisti- ja kehoharjoitukset,

statusharjoitukset ja improvisaatio), musisoidaan yhdessä Onneli ja Anneli- esityksen musiikkeja ja

valmistaudutaan esitykseen roolityöskentelyn kautta. Alkuviikon aikana harjoitellaan ilmaisuharjoituksia ja

esityksen yhteiskohtauksia ja loppuviikosta esiinnytään päiväkotiryhmille ja yleisölle. Kaikki leiriläiset

pääsevät mukaan esityksiin! Yleisöesitys myös lauantaina 27.6.2015.

LEIRIT OVAT MAKSUTTOMIA JA NIIHIN SISÄLTYY VÄLIPALAEVÄS.

JÄRJESTÄJÄT; Yhteistyössä RanKids, VarKo Joensuu ja Pohjois – Karjalan museo

ILMOITTAUTUMISET ( SEIKKAILULEIRI 11.6. mennessä, 40 ensimmäistä mahtuu mukaan,

TEATTERILEIRI 18.6.mennessä, 50 ensimmäistä mahtuu mukaan) ensisijaisesti sähköpostilla.

rankids.leirit@gmail.com

puhelimitse klo 8-16 ma-pe , puh. 050 3565 464, Maria Pikkarainen

Ilmoittautumisen yhteydessä kerrottava seuraavat tiedot:

1. leiri, jolle lapsi osallistuu ( seikkailuleiri, teatterileiri tai koululeirit)

2. lapsen nimi, syntymäaika

3. erityisruokavalio, allergiat, sairaudet

4. Lapsen mahdollinen vapaa- ajan vakuutus/vakuutusyhtiö

5. teatterileirin yhteydessä myös mahdollinen aikaisempi teatteriharrastus (jatkoryhmä)

TIEDOTE LÖYTYY MYÖS RANKIDSIN NETTISIVUILTA , WWW.rankids.fi

Seuraa sivujen ajankohtaisia tietoja, mm. kaikista kesän leireistä, Onneli ja Anneli – esitysten aikataulut ja

syksyllä alkavat teatterikerhot päivittyvät nettisivuille.


