
Vaikka läntisen Helsin-
gin kulttuurikeskuksen,
Kanneltalon, kevään ohjel-
matarjonta on tuttuun ta-
paan musiikkipainotteinen
ja täynnä mielenkiintoisia
nimiä, nousee erityisesti
lastenohjelmistosta korkea-
tasoisia kulttuuritärppejä
perheellisille. 

Lasten- ja nuortenteat-
terifestivaali Bravo! valtaa
pääkaupunkiseudun
9.–16.3. Kanneltalo on
myös yksi festivaaliin näyt-
tämöistä ja saa vieraakseen
quebeciläis-ranskalaisen
nukke- ja varjoteatteriesi-
tyksen Rahti (ransk. Car-
go). Runollinen esitys on
saanut innoituksensa lap-
suuden muistoista kahden
meren ja kahden eri maan-
osan rannoilla. Rahti näh-
dään Kanneltalossa 14. ja
15. maaliskuuta.

Kotimaista uutta lasten-
teatteria edustaa Ooppera-
ja teatteriseurue Kapsä-
kin Ahmatti-produktio,

joka nähdään Kanneltalossa
lauantaina 5.4. Ahmatti kä-
sittelee peliriippuvuutta
tuoreella ja omintakeisella
tavalla. Näytelmä on muu-
sikko Zarkus Poussan ja
dramaturgi-käsikirjoittaja
Pipsa Longan käsialaa.
Rooleissa nähdään Kari Su-
honen, Elina Hietala, Anne
Heikkilä ja Mika Huttunen.

Koko kansan tuntema sa-
noittaja Vexi Salmi on
muokannut H.C. Anderse-
nin Rumasta ankanpoika-
sesta musiikkisadun koko
perheelle. Vaikka Salmi ei
olekaan koskenut itse pe-
rustarinaan, on ulkoasu saa-
nut sanoittajalta uuden me-
hevän ja riimirikkaan muo-
don. Ruman ankanpoikasen
haikean ja vapauttavan tari-
nan tulkitsevat Kannelta-
lossa 19.4. Puntti Valtonen
ja Eero Pekkonen. 

Kanadalaisen klassikko-
kirjailijan L.M. Montgome-
ryn rakastetun Anna-sarjan
ensimmäisen teoksen jul-

kaisusta tulee tänä vuonna
kuluneeksi 100 vuotta. Juh-
lan kunniaksi Annantalon
taidekeskuksen nuorten
teatteriryhmä Teatteri
Tähdet esittää Annan nuo-
ruusvuodet -teoksen poh-
jalta dramatisoidun näytel-
män Anna Ystäväni. Dra-
matisoinnista ja ohjauksesta
vastaa Maire Saure. Näytel-
män kantaesitys on Kannel-
talossa lauantaina 3.5. klo
16.

Lisäksi kulttuurikeskuk-
sessa nähdään Teatteri He-
vosenkengän ja nukke-
teatteri Sampon ohjelmis-
toa. Teatteri Hevosenken-
gän uutuus Kummituskek-
kerit vie katsojat kreivi
Kullervo Knackenhausin
syntymäpäiväjuhlatunnel-
miin ke 5.3. klo 10. Aivan

perheen pienimpiäkin rie-
mastuttaa Nukketeatteri
Sampon musiikkipitoinen
Lurpukka ja Sininen tak-
ki -esitys tiistaina 15.4. klo
9.15 ja 10.15.

Päivitetyt ohjelmatiedot
Kanneltalon tapahtumista
löytyvät osoitteesta
www.kanneltalo.fi
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Haagalaisen Tuki-Stöd ry on vastan-
nut tasan kymmenen vuotta lehden jul-
kaisemisesta. 

Lehden tavoitteena on tiedottaa
asukkaille aluettamme koskettavista
suunnitelmista, uutisista ja tapahtumis-
ta. Paikallisten yrittäjien ilmoitukset
antavat asukkaille tietoa paikallisesta
palvelutarjonnasta ja mahdollistavat
ilmaisjakelulehden tuottamisen.

Asukkaiden ja ilmoittajien palaute
on tervetullutta lehden kehittämiseksi
entistä paremmin vastaamaan paikal-
lislehdelle asetettuja odotuksia. Asuk-
kailta nykyisin saatu palaute koskee
enimmäkseen lehden saatavuudessa
esiintyneitä ongelmia. Saatavuuden
ongelmien ratkaisemiseksi on viime
vuoden vaihteessa lisätty paikkoja,
joista lehti on noudettavissa, kun jake-
lu ei tavoita alueen kaikkia kotitalouk-
sia. 

Lehden näköispainos löytyy myös
netistä www.haagalainen.com. Sieltä
löytyy lehden kaikki numerot vuodes-
ta 2005 alkaen.

Paikallislehti
Haagalainen

Pääkirjoitus
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Haagalaista saatavilla
(niin kauan kuin lehtiä riittää)

Kanneltalon kevään ohjelmassa 
useita helmiä lapsille
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