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TEHDAS teatterin ja Teatteri SudenEnteen 
tunnelmallinen  

VARJOTEATTERITYÖPAJA

Sata ja yksi varjoa  
matkalaukussa

tilattavissa päiväkoteihin

kuva: Iisa Tähtinen

Kuva: Hannu Seppälä
Kuva: Hannu Seppälä

Varjoteatteri on yksinkertainen väline, jolla pienetkin lapset voivat 

luoda vaikuttavia näkyjä. Sata ja yksi varjoa matkalaukussa -työpaja 

keskittyy luovaan ja leikkivään tutkimukseen. Tyylikkäiden 

matkalaukkunäyttämöiden ja yksinkertaisen välineistön yhdistelmä 

antaa pohjan, jolle vapauttaa visuaalinen mielikuvitus.
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Työpajan rakenne ja kesto
Työpaja kestää kokonaisuudessaan n. 45 min, 
jossa aluksi ohjaajat esittävät pienen varjoteatteri- 
demonstraation työpajan välineillä.

Tämän jälkeen lapset pääsevät tutkimaan pien-
ryhmissä matkalaukkunäyttämöiden mahdol-
lisuuksia taskulamppujen ja muiden valojen, 
värien, esineiden, kankaiden ja varjonukkien 
avulla. Työpajassa ei tavoitella esityksen valmis-
tamista, mutta lapset voivat työpajan kuluessa 
näyttää löydöksiään ja keksintöjään tai pieniä 
esityksiä toisilleen ja mukana oleville aikuisille. 

Työpajan tavoitteet
Työpaja luo tilaa ihmettelyn, tutkimisen ja luo-
vuuden itseisarvoisuudelle. Se tarjoaa foorumin 
lapsille ja aikuisille inspiroitua jokapäiväisistä 
ilmiöistä – valosta ja varjosta. Työpajan ta-
voitteena on olla vain lähtöpiste. Välineissä on 
paljon tuttuja esineitä, joilla voi tutkimuksia 
helposti jatkaa päiväkodissa tai kotona.

Kohderyhmä
Työpajaa voi soveltaa eri ikäisille lapsiryhmille 
3-vuotiaista ylöspäin. 

Sopii hyvin pienillekin ryhmille. Suositus on 
maksimissaan 25 lapsen ryhmä.

Hinta
Tällä tarjouksella 250 €/työpaja.

Useampien työpajojen tilaajan kannattaa kysellä 
yhteistarjousta.

Tila- ja tekniikkavaatimukset
• Hämärä tila (ei tarvitse olla täysin pimeä). 

• Pöytiä tai matalampia korokkeita työpaja-
laukkujen alle (määrä 5-8 lasten määrän 
mukaan). Sähköä saatavilla (normaali 
vaihtovirta).

• Työryhmän olisi hyvä päästä tilaan viimeis-
tään 30 minuuttia ennen työpajan alkua. 

Työpajan ohjaajat 
Nukketeatteritaiteilija Iisa Tähtinen ja teatteri-
taiteilija Seija-Leena Salo. Tähtinen on vastan-
nut matkalaukkunäyttämöiden suunnittelusta 
ja toteutuksesta. 

Varjoteatteria ammattilaisilta
Työpaja syntyi alunperin osana Sata ja yksi yk-
sisarvista -varjoteatteri- ja tarinankerrontaesi-
tystä, joka sai ensi-iltansa TEHDAS teatterilla 
keväällä 2014.

Suuressa teltassa tapahtuva voimakastunnel-
mainen esitys on edelleen tilattavissa koulu- ja 
päiväkotivierailuille. Esitys on suunnattu 5-10 
vuotiaille ja vaatii suuren, pimennettävän tilan.  

Turun Sanomien arvostelu esityksestä:
www.ts.fi/kulttuuri/607460/Valoja+varjoja+-
ja+salaperaisia+yksisarvisia 

Tilaukset ja lisätiedot
Teatteri SudenEnne   
Seija-Leena Salo p. 045 1130 561

sudenenne@gmail.com | www.sudenenne.net  
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