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Katsomisavaimia
Aurinkoisessa Kardemumman kaupungissa elämä on vilkasta ja värikästä. Kaupungin kaduilla voi törmätä niin
monenmoisiin ihmisiin kuin eläimiinkin. Hyväntahtoinen poliisimestari Paavali valvoo, että kaikilla on kaupungissa hyvä olla. Ainoat, jotka häiritsevät kaupunkilaisten täydellistä elämää, ovat kaupungin ulkopuolella sotkuisessa talossaan asuvat rosvot: Kasper, Jesper ja Jonatan. He hiipivät öisin keskustaan asioille, sattumalta
usein makkaramestarin ja leipurin puoteihin.
Vauhdikkaiden veijareiden kiinni saaminen ei ole kuitenkaan helppoa ja se vaatii myös rohkeutta, sillä rosvoilla
on lemmikkinään nälkäinen leijona!
Kardemummalaiset valmistautuvat juhlimaan yhteistä kaupunkijuhlaa. Juhla erilaisine huvituksineen näyttää
niin hauskalta, että myös rosvot haluaisivat mukaan. Pian heillä siintää mielessä jo isommat ryöstösaaliit. Jännittävät tapahtumat ja yllättävät käänteet johdattavat lopulta kaupunkilaiset karistamaan ennakkoluulonsa ja
katsomaan ilkikurisia rosvoja uusin silmin.
Katsomisavaimissa on erilaisia tehtäviä, joiden avulla teatterikokemusta voi syventää. Tehtävissä tutkitaan draamatyötavoilla sadun tapahtumia ja rakennetta, harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja etsitään supervoimia.
Työskentelyyn sopii tuolipiiri. Roolihahmojen kuvat toimivat virittäjinä ja mieleen palauttajina. Tehtävät on laadittu koululaisryhmiä ajatellen, mutta ne ovat vapaasti muokattavissa myös muuhun käyttöön.
Katsomisavaimet: draamapedagogi Anna-Riitta Partanen ja taitto Emmi Nummela Lahden kaupunginteatterista, mainoskuva Tiina Hauta-aho, esityskuvat Tarmo Valmela
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KARDEMUMMAN KAUPUNGISSA
Koko ryhmä. Rakennetaan yhteinen tilannekuva Kardemumman kaupungista. Millaisista asioista kaupungin
tunnistaa? Entä juuri Kardemumman kaupungin? Keksitään ja kuvitellaan.
Kuva rakennetaan pala kerrallaan, niin että mukaan tulija määrittää itsensä: “olen raitiovaunu” ja pysähtyy kuvaan.
Seuraava liittyy tilanteeseen.
Teatteri on yhteispeliä. Tässä tehtävässäkään kukaan ei jää pulaan! Katso, kuuntele ja ajattele, mitä näet kuvassa ja
millä asialla voisit sitä rikastuttaa. Myös yksityiskohtia tarvitaan.

PATSAAT
Paritehtävä. Muodostetaan yhteinen patsas annetusta aiheesta mahdollisimman nopeasti ja sanattomasti
sopien.
Leijona
Raitiovaunu
Lyhty, jossa palaa kynttilä
Leipomon ikkuna
Aasi, joka vetää kärryjä
Kaikki tekevät patsaan samanaikaisesti. Äänimerkki rytmittää työskentelyn: ensimmäisestä merkistä rakennus alkaa
ja seuraavasta patsas on valmis. Valmistumisaikaa tarvitaan max 30s. Aikaraja ohjaa toimimaan, ei suunnittelemaan
puhumalla.

LIIKU, JOS SINUNKIN MIELESTÄSI
Tuolipiiri. Yksi on keskellä ja kertoo oman mielipiteensä esityksestä. Se voi liittyä esitykseen yleisesti, johonkin roolihahmoista tai mihin tahansa esitykseen osa-alueeseen, kuten lavastukseen, musiikkiin jne. Keskellä olija aloittaa sanolla:
vaihda paikkaa, jos... Kaikki, jotka ovat samaa mieltä, vaihtavat paikkoja. Keskellä olija yrittää päästä istumaan ja
mielipiteen kertoja vaihtuu.
Mielipide kerrotaan liikkumalla: samaa mieltä tai jäämällä paikalleen: eri mieltä. Puhetta ei tarvita.

KOLME ILOISTA KUVAA
Pienryhmät. Palautetaan mieleen juonen kulku ja valitaan esityksestä kolme kohtausta, joihin tarina tiivistetään; yksi näytelmän alusta, keskeltä ja lopusta.
Valmistetaan pysähtyneet kuvat, still-kuvat valituista kohtauksista. Harjoitellaan kuvasarja niin, että siirtyminen kuvasta seuraavaan on sujuvaa. Näytetään kuvasarjat toisille.
Toisella katsomiskerralla katsojat voivat nimetä kuvat. “Jos tällä kuvalla olisi kuvateksti, mitä siinä lukisi?” Kuunnellaan
useita ehdotuksia.
Kohtausten valinnasta keskustellaan, mutta sen jälkeen suunnitteluun otetaan mukaan kokeilu ja toimiminen.

LAHJA TOPIAKSELLE
Koko ryhmä/kaksi ryhmää. Kardemummalaiset järjestävät Topiakselle yllätyssynttärit. Mikä olisi sopiva lahja?
Kuvitellaan pohjaton laatikko ja määritetään sen sijainti. Laatikossa voi olla ihan mitä tahansa; lenkkarit, sählymaila tai vaikka lentokone. Lahjan antaja ottaa laatikosta kuvittelemansa asian ja käyttää sitä ensin itse.
Esim. Jos laatikosta otetaan kuviteltu kaulaliina, lahjan antaja kieputtaa liinan ensin omaan kaulaansa. Tämän jälkeen hän ojentaa lahjan jollekin piirissä. Lahjan saaja kiittää ja määrittää lahjan: kiitos, tästä... Lahjan
saajasta tulee uusi lahjan antaja.
Kiinnitetään huomiota siihen, että lahja otetaan laatikosta kuvitellen se siihen oikeasti. Kahvakuulan esiin ottaminen
näyttää erilaiselta kuin omenan ottaminen. Tärkeää on myös käyttää esinettä ensin itse. Lahjan antaja ei kommentoi
saajan määritystä; jos saaja kuvitteli saavansa boakäärmeen kaulaliinan sijaan, lahjan antaja hyväksyy sen.

ROSVOT KUULUSTELUSSA
Parit tai kolmen hengen ryhmät.
Rötöstelyjensä päätteeksi rosvot joutuvat poliisimestari Paavalin kuulusteluun. Mitä makkarakaupan ryöstössä oikein tapahtui? Rosvot haluavat kertoa värikkään tarinan tapahtumista.
Toimitaan rosvojen roolissa. Rosvot kertovat yhdessä mahdollisimman herkullisen ja värikkään tarinan ryöstöretkestään. Toinen rosvo aloittaa tarinan lauseella tai parilla, toinen jatkaa: Joo, ja sitten me... Jatketaan siten, että tarinaa
kuljetetaan lause kerrallaan ja oma vuoro aloitetaan aina Joo, ja...
Parit toimivat samanaikaisesti. Tarina saa edetessään vapaasti rönsyillä ja paisua ja muuttua vaikka kuinka kummalliseksi. Lopuksi voidaan nähdä ja kuulla katkelmia joidenkin rosvoparien tarinoista.

SUPERVOIMAT ELI VAHVUUDET
Koko ryhmä. Pienryhmät.
Kardemummalaisten kummeksimasta, omien sääntöjensä mukaan toimineesta rosvokolmikosta tulee tarinan
lopussa esiin hienoja supervoimia.
Jokaisella on supervoimia eli luonteenvahvuuksia, joiden avulla voi tehdä hyvää itselleen, toisille ja ympäristölle. Supervoimia ovat esim. avuliaisuus, luotettavuus, rohkeus ja iloisuus.
Asetetaan roolihahmojen kuvat/nimet lattialle. Liikutaan sen hahmon luokse, johon supervoima sopii. Valintoja voidaan perustella.
•Millaisia supervoimia tunnistit näytelmän henkilöillä? Kuka näytelmän henkilöistä oli mielestäsi:
•Ahkera
•Rohkea
•Päättäväinen
•Avulias
•Kekseliäs
•Hyväntahtoinen
Millaisia supervoimia huomaat itsessäsi?
Toimitaan pienryhmissä, joissa etsitään jokaiselle oma supervoima. Mietitään jokin lyhyt toistuva liike, jolla omaa supervoimaa voi kuvata. Harjoitellaan näyttämään ryhmän supervoimat toisille.
Ohjataan etsimään nimenomaan luonteenvahvuuksia, ei yksittäisiä taitoja. Supervoiman liike voi toistua esim. kolme
kertaa. Viimeisellä kerralla pysähdytään kesken liikkeen. Ryhmä voi toimia samanaikaisesti tai yksi kerrallaan. Katsojat
voivat nimetä näkemänsä supervoimat.
Lisää supervoimista Kalm,M.&Mallius,M. Hyvä tyyppi- Supervoimien käsikirja

