Lapsiraati: Rastaalan koulu 1F
9 oppilasta
10-12 vuotiaita

Race Horse Company

Herttakuninkaat
21.3.2017 Kanneltalo

Huom! Kommentit ovat lapsiraadin suusta kirjattuja vastauksia ilman muotoilua.

Kerro mielipiteesi esityksestä:







jännittävä
hauska
välillä tylsä -> TARINA oli tylsä
 näki vaan unta
Oli hienon näkönen
oli paljon harjoiteltu
loppu oli hieno

Mistä esitys kertoi:
o kertoi kahesta tyyppistä jotka tekivät hienoja temppuja
o kaksi tyyppejä oli eri hahmoja

Kerro huomioitasi näytelmän henkilöistä:








Mies jolla oli kolme veistä
kimaltava lippistyyppi oli kiva
oli hauskaa kun possu hyppäsi pussiin
possu pussiin oli hauska
pussipossu oli hauska
melkein kaikkien mielestä possun lentäminen pussiin oli hienoin
tasapainottelu oli myös hienoa



partanen miehen bäkkäri oli hieno

Kerro huomioitasi lavastuksesta







Nukketeatterin ovi oli hieno
Kirjavia värejä
Savu haisi pahalta
Luulin, että uimari olisi hypännyt ämpäristä läpi
En ollut aiemmin nähnyt hevosvaunuja jotka liikkuvat näin
Miten ilmapallot olivat ensin kevyitä mutta sitten painavia?

Kerro huomioitasi puvustuksesta:






oli hauska kun toinen riisui toista
oli random asuja
loppu oli hieno
kultainen lippis jäi mieleen eniten
toisella oli tekoparta koska oli vaalea tukka ja musta parta?

Kerro huomioitasi äänistä:




ääni oli välillä liian kovia
se parraton puhui
toinen tyyppi ei puhunut
o näytti käsillään

Kerro huomioitasi valoista:



oli mageet valot
oli hauskaa lapset pääs auttamaan

Mikä herätti kysymyksiä?






Biisivalinnat
o Ope: Sukkula veenukseen pienille lapsille ehkei oikea?
o Ope: Tajuaako lapset huumoria?
Lyhyempi kuin ”tavallinen sirkus” eikä niin jännittävä

Terveisesi esiintyjille ja muille esityksen tekijöille:










ei olisi saanut loppua, olisi voinut olla loputon!
Voisi kestää pikkuisen pidempään
Ihan liian lyhyt
Koska oli niin hyvä!
Vaikka tunti on pitkä aika niin esitys tuntui lyhyeltä koska oli niin hyvä
Olisi pitänyt olla härkätaistelu
o koska yksi kohtaus näytti siltä että olisi alkanut härkätaistelu
Ensi esityksestä jännittävämpi
Ei riittävän jännittävä mutta riittävän hauska
Haamulinna?

Terveisiä







Terveisiä 1:Eltä
Pitäkää hauskaa
Olette harjoitelleet todella paljon, siitä viisi tähteä!
Annan esitykselle kymmenen tähteä!
Hyvä esitys, annan sata tähteä!
Tosi hyvä esitys
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Huom! Kommentit ovat lapsiraadin suusta kirjattuja vastauksia ilman muotoilua.

Kerro mielipiteesi esityksestä:





Lentävä possu jäi mieleen
Veitsen heittelijä jäi mieleen
o näytti vähän pelottavalta
Diabolo-hyrrä jäi mielen myös
Keilojen heittely oli hienoa

Mistä esitys kertoi:






Nykysirkusjuttu
o oli unessa
Kuoleman sikari
Kokoelma temppu
Alussa oleva temput olivat loppuhuipennustemppuja

Kerro huomioitasi näytelmän henkilöistä:



Lentävä possu jäi mieleen, Seppo
 se oli hieno
Toinen puhui ja toinen ei



ihan hyvä sillä molemmat ei pölöttänyt

Kerro huomioitasi lavastuksesta


Ihmeellinen punainen seinä

Kerro huomioitasi puvustuksesta:



Yhdellä oli ihmeellinen sininen takki
Miekkamiehen asu jäi mieleen

Kerro huomioitasi äänistä:




Alku oli hyvä kun meni keppihevosilla, hyvä musa
Musa oli liian kovalla
(opettajan kommentti: biisivalinta Sukkula Venukseen oli kyseenalainen)

Kerro huomioitasi valoista:


valot himmeni vasta esityksen alettua

Mikä herätti kysymyksiä?


oli selkeä esitys

Terveisesi esiintyjille ja muille esityksen tekijöille:



Olivat ihmeellisen taitavia
Mikä oli eniten sirkusta:
o veitsitemppu
o Korttijuttu
o jonglööraus

Lapsiraatipalautteen laatinut Arttu Kantola.

