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Huom! Kommentit ovat lapsiraadin suusta kirjattuja vastauksia ilman muotoilua.

Kerro mielipiteesi esityksestä:








Tykkäsin esityksestä
Todella outo
todella hieno, kertoi elämästä
vesikohta oli hienosti tehty
monipuolinen
erilainen mitä odotin
kirja kohti oli

Mistä esitys kertoi:






elämästä
yksinäisyydestä koska vesikohtauksessa nukke oli yksin ja teki ”itsemurhan?” ja
sama juttu muissa hahmoissa
Pelotti, oliko musiikkiin liittyvä kun oli paljon musiikka?
on paljon erilaisia ihmisiä ja ilmiöitä
oli vähän surullinen kun oli yksinäisiä hahmoja

Kerro huomioitasi näytelmän henkilöistä:






istuva mies oli yliyksinäinen ja teki sen takia hassuja juttuja
istuva mies: päättämätön, valintojen määrä
istuva mies: oli vaikeeta elämässä, niin paljon valintoja, koitti itsaria pommilla
kirjaimet olivat nimien alkukirjaimia
nimet olivat aakkosjärjestyksessä



hahmot liittyivät toisiinsa, näytti vanhalta sukukuva-albumilta

Kerro huomioitasi lavastuksesta






en tajunnut että huone oli vinossa
mistä materiaalista tehty
kuka liikutti dodoa
o miksi oli olemassa?
kesken esityksen löytyi kirjaimia eri esityksistä
miten niin paljon huoneita samassa salissa, tuntui oudolta

Kerro huomioitasi puvustuksesta:




vaatteet vaikuttivat vanha-aikasilta
tilat oli tehty tosi kekseliäästi
oli hauskasti keksitty vaijeritemppu

Kerro huomioitasi äänistä:








hyviä ja näytelmään sopivaa musiikkia
en jäänyt kaipaamaan että hahmot puhuivat, sopi että oli sanaton
musiikista tuli mieleen vanhanaikainen maailma
loi sopivaa tunnelmaa
oliko nuken rikkoutuminen vahinko?
musiikki oli kivaa, mutta nuken huutaminen yllätti
popcorn, syödäänkö harjoituksesta?

Kerro huomioitasi valoista:






valot hätkäyttivät kun muuttui hämärästä valoisaan
vaihdokset toimi hyvin vahidoksina
hyvin suunniteltu
lopussa oleva ilmapallon valo oli hyvä
valot vaihtuvat hyvin

Mikä herätti kysymyksiä?


miksi laitettiin erikseen verhot

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
tosi hyvä, tosi hyvin tehty
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