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DuvTeaternin BOKFEST!

DuvTeatern juhlistaa marraskuussa vasta julkaistua runoantologiaansa Den 

brinnande vargen. Dikter från DuvTeatern (Schildts & Söderströms). BOKFEST! –

niminen tapahtuma järjestetään 28. marraskuuta klo 16-21 Klockrike Dianalla 

(Erottajankatu 7, Helsinki), yhteistyössä Klockriketeaternin kanssa.

Mistä runot tulevat?

”Runot tulevat sydämestä, syvältä sisimmästä. Voi istua alas ja pohtia minkälaisia 

niistä tulee, silloin ne tulevat nopeammin. Joskus runot tulevat myös ylhäältä 

avaruudesta ja se on jännittävää. Itsellekin tulee vähän niin kuin hyvä mieli.”

-Yvonne Heins

Den brinnande vargen. Dikter från DuvTeatern –runoantologiaa myydään 

tilaisuudessa erikoishintaan 16€. Osa kirjan tuotoista lahjoitetaan Abilis-säätiölle, 

joka tukee kehitysmaiden vammaisten ihmisten toimintaa.

ILMOITTAUTUMINEN

BOKFEST! on kaikille avoin ja maksuton tilaisuus, mutta istumapaikkoja on rajoitettu 

määrä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan oheisen linkin kautta niin kauan kun tilaa 

riittää. 

www.duvteatern.fi/bokfest

BOKFEST! | OHJELMA

Illan virallinen ohjelma klo 16 – 18.30

Runonlausuntaa, laulua, musiikkia ja keskustelua runoudesta ja kirjoittamisesta. 

Mukana mm. DuvTeaternin näyttelijät, runoilijat Claes Andersson, Henrika 

Ringbom, Mårten Westö ja Sanni Purhonen sekä kirjallisuustoimittaja Marit 

Lindqvist, kulttuuritoimittaja Sebastian Bergholm ja laulaja Martina Roos. 

Illan ohjelma on ruotsinkielinen, mutta DuvTeatern toivottaa kaikki lämpimästi 

tervetulleiksi mukaan keskustelemaan myös suomeksi tai englanniksi.

http://www.duvteatern.fi/bokfest


Jatkot klo 18.30 – 21

Tanssia ja minglausta! Luvassa myös hyvää ruokaa omakustannehintaan.

Klockrike Diana on esteetön tila. Kulku sekä saliin, lämpiöön että teatterin wc-tiloihin 
soveltuu myös pyörätuolia käyttävälle yleisölle.

DEN BRINNANDE VARGEN. DIKTER FRÅN DUVTEATERN -RUNOANTOLOGIA

Antologian runot on kirjoittanut DuvTeaternin oma ensemble, johon kuuluvat: 

Ragnar Bengtström, Marina Haglund, Yvonne Heins, Karolina Karanen, Irina 

von Martens, Tanya Palmgren, Pia Renes, Lotte Schauman ja Elias Simons. 

Mukana on runoja myös ensemblessa aikaisemmin työskennelleiltä Johan 

Blombergiltä ja Victor Lehtiseltä.

Antologian ovat toimittaneet Tua Forsström, Claes Andersson, Mikaela Hasán ja 

Sanna Huldén

LISÄTIETOJA JA YHTEYSTIEDOT:

www.duvteatern.fi/press & www.klockrike.fi

Sanna Huldén, DuvTeatern, sanna.hulden(at)gmail.com , 044 560 5551

Eeva Bergroth, Klockriketeatern, eeva.bergroth(at)klockrike.fi , 040 487 3620

DUVTEATERN

DuvTeatern on kehitysvammaisten näyttelijöiden vapaa teatteriryhmä. Toiminta on 

pyörinyt aktiivisena vuodesta 1999 DUV i Mellersta Nyland –yhdistyksen 

alaisuudessa. Keväällä 2012 DuvTeatern käynnisti runoprojektin, jonka puitteissa 

teatterin näyttelijät kirjoittivat omia tekstejään kahden runoilijan, Claes Anderssonin 

ja Tua Forsströmin johdolla. Projektista valikoitujen runojen pohjalta syntyi esitys 

Den Brinnande Vargen – en soaré med DuvTeatern, jota esitettiin Klockriketeaternin 

Diana-näyttämöllä keväällä 2014. Esitykselle myönnettin Antonia-palkinto vuonna 

2014 sekä Thalia-palkinto keväällä 2015.

Runoantologiaan Den brinnande vargen valikoituivat kaikki esityksessä käytetyt 

runot. Lisäksi kirjassa on mukana tekstejä, joita ei nähty näyttämöllä. Runot 

käsittelevät monenlaisia teemoja, kuten identiteettiä, ystävyyttä ja rakkautta, luontoa,

kuolemaa ja Jumalaa. Filosofisia kysymyksiä lähestytään usein henkilökohtaisen 

http://www.klockrike.fi/
http://www.duvteatern.fi/press


kokemuksen tai omien ajatusten, pienten yksityiskohtien kautta. Luominen ja 

kirjoittaminen ovat teemoina myös vahvasti mukana. Kirjoittajat ovat inspiroituneet 

muista suomenruotsalaisista runoilijoista, ja antologiasta löytyy mm. runosarja joka 

on saanut alkunsa Edith Södergranin runon ”En önskan” innoittamana.

www.duvteatern.fi

KEVÄÄLLÄ 2016: DuvTeatern improaa taas!

Toukokuussa 2016 ohjelmistoon palaa improteatteriesitys Välkommen glada 

släkting! IMPRO med DuvTeatern. Esityspaikka on Svenska Teaternin NICKEN 

–näyttämö. Lipunmyynti esityksiin alkaa tiistaina 9. Helmikuuta 2016. HUOM! 

Kannattaa toimia nopeasti, edellisvuoden esitys myytiin muutamassa tunnissa 

loppuun.

http://www.duvteatern.fi/

