Välkommen till Teatercafé – kafferep och teater bakom ett klick!
Teatercafé är en digital teaterupplevelse där teatern kommer till dig! Under
hösten sänder Svenska Teatern, Wasa Teater och Åbo Svenska Teater sex
cafékvällar direkt från teatrarna med sång, samtal och underhållande
historier! Du hittar Teatercafé på adressen teatercafe.fi.

Direktsändningar på webben
8.10 KL. 18 FRÅN SVENSKA TEATERN

Längtan och drömmar. Skådespelarna
Tobias Zilliacus, Sonia Haga, Sophia
Heikkilä och musikern Kalle Katz gör
magisk teaterkonst baserat på berättelser
publiken skickat in.

12.11 KL. 18 FRÅN WASA TEATER

Visor och berättelser om längtan,
saknad och ensamhet .
Göran “Jösse” Sjöholm sjunger om längtan,
saknad, ensamhet och sorg tillsammans
med musikerna Eevalotta Matikainen och
Martin Söderbacka.

22.10 KL. 18 FRÅN ÅBO SVENSKA TEATER

Kafferep med Dick Holmström.
Dick Holmström bjuder på en kväll av
sånger, monologer och samtal. Under
kvällen medverkar Tove Appelgren,
Harriet Nylund-Donner och pianisten Kari
Mäkiranta.
29.10 KL. 18 FRÅN WASA TEATER

En musikalisk berättarföreställning
med glimten i ögat Susanne Marins
och Carla Fri bjuder in er till en intim
musikalisk berättarföreställning med
glimten i ögat.

19.11. KL. 18 FRÅN ÅBO SVENSKA TEATER

Kafferep med Dick Holmström.
Dick Holmström bjuder på en kväll av
sånger, monologer och samtal. Under
kvällen medverkar Janina Berman, Emma
Klingenberg och pianisten Kari Mäkiranta.
26.11 KL. 18 FRÅN SVENSKA TEATERN

En oförglömlig jul. Skådespelarna
Sonia Haga, Sophia Heikkilä, musikern
Kalle Katz m.fl. gör magisk teaterkonst
baserat på berättelser publiken skickat in.

Längd: ca 1 timme Missade du en sändning?
Ingen fara – alla sändningar finns sparade på teatercafe.fi till slutet av januari 2022.

Praktiska tips
För att du ska kunna delta i Teatercafé och för att upplevelsen ska bli så
trevlig som möjligt behöver du följande:
✓ En dator, läsplatta eller smarttelefon (se till att den är laddad!)
✓ Internetuppkoppling
✓ En plats där du kan sitta bekvämt och ostört
Gör på följande vis:
1. Gå till webbsidan teatercafe.fi. Om du inte kommer in på sidan, kolla att
du är uppkopplad till internet.
2. Tryck på den stora rutan under Livesändning
3. Nu torde du vara inne på sändningen! Kontrollera att ljudet är på, både
på datorn och videon. Ifall ljudet är på, kommer du att höra en vinjett.
4. Njut av kvällen!

Stämningsskapande
För att skapa en så trevlig stämning som möjligt föreslår vi att du:
1. Ta fram något gott att äta eller dricka.
2. Klär dig i något du känner dig bekväm i – pyjamas eller frack, du
bestämmer!
3. Väljer en bekväm sittplats åt dig där du kan sitta ostört i en timme.
4. Medan du väntar på sändningen kan du ta en titt på det övriga videomaterialet. Du hittar det längre ner på webbsidan.
5. Efter programmet kan du ta del av tips på hur du kan förlänga din
teaterupplevelse med intressanta samtalsämnen och kreativa övningar.
Du hittar tipsen längre ner på webbsidan.

