
Kankaanpään Nuorisoseuran toimintaan 
on jatkuvasti lähes 130-vuotisen historian 
ajan kuulunut teatteriharrastus. Oman talon 
näyttämöllä esitetyistä, usein vaatimattomista 
mutta silloinkin sydämellä tehdyistä esityk-
sistä on edetty suurimuotoisiin sekä sisä- että 
ulkoilmaesityksiin.

Esityspaikkana on vuodesta 1990 lähtien ol-
lut Veneskosken kesäteatteri Karvianjoen idyl-
lisessä maisemassa.

Vuosien saatossa olemme tuottaneet usei-
ta eri näytelmiä Veneskosken kesäteatteriin, 
2000-luvulla mm. Mooses Viinasen elämästä 
kertovia komedioita, Sam Sihvon rakastetun 

näytelmän Jääkärin Morsian sekä valtaisan 
suosion saavuttaneet Amalia ja aikamiespo-
jat, Ameriikan perinnöt ja mummon mil-
joonat sekä Tuhannen riemun rysä.

Kesäksi 2013 olemme päättäneet tuottaa 
Markku Hattulan kirjoittaman näytelmän: 
MIESTÄ VAILLA. Näytelmä on kirjoitettu 
vuonna 2007.  Isotalon Marketta asuu yksin 
vanhaa kotiaan, joka on saanut suojelupää-
töksen. Alkaa remontti, jota seuraavat remont-
titalkoot ja tietenkin talkootanssit. Mutta sitä 
ennen tarvitaan kirvesmies. Toimittaja, poliisi 
ja pappikin osallistuvat yhteiseen ponnistuk-

seen. Ja tietenkin rakkaat naapurit, missikin 
ehtii mukaan karkeloihin, ja yksi Virosta muut-
tanut inkeriläinen.

Rakennustarkastaja valvoo EU-pykälien 
noudattamista, kunnes häneltäkin ote hetkek-
si kirpoaa…

Rakennuksen tienoille sijoittuvien tapahtu-
minen virrassa ratkotaan samalla myös ihmis-
suhdeongelmia; etsitään pareja niin sanotus-
ti…

Tämä kokoillan komediallinen näytös ta-
pahtuu yhdessä ja samassa paikassa, Isotalon 
pihassa.

Tuotanto:  Kankaanpään Nuorisoseura ry
Ohjaus:  Katri Häti
Käsikirjoitus:  Markku Hattula

ENSI-ILTA
26.6. keskiviikko  klo 19.00
 
27.6. torstai   klo 19.00 
28.6. perjantai  klo 19.00
30.6. sunnuntai klo 17.00

2.7. tiistai   klo 19.00
3.7. keskiviikko  klo 19.00
4.7 torstai   klo 19.00
5.7. perjantai  klo 19.00
7.7. sunnuntai  klo 17.00

9.7. tiistai  klo 19.00
10.7. keskiviikko  klo 19.00
11.7.torstai   klo 19.00
12.7.perjantai  klo 19.00

Lippujen hinnat:  
14 € aikuiset
8 € lapset, alle 16-vuotiaat

Ryhmähinnat:         
12 € aikuiset
5 € lapset, alle 16-vuotiaat

(Ryhmän koko vähintään 20 henkilöä, lisäksi  
matkanjohtaja ja kuljettaja veloituksetta)

Ryhmien lipputilaukset numerosta:    
045-6346355

tai sähköpostilla:    
kankaanpaa@nuorisoseurat.fi

Miestä Vailla

Honkajoelle

Poriin 40 km

Parkanoon

Kankaanpää 10 km

Laviaan

VENESKOSKEN
KESÄTEATTERI

Näin löydät 

Veneskosken  

kesäteatteriin

www.kankaanpaannuorisoseura.fi


