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Kerro mielipiteesi esityksestä:






mielenkiintoinen
kiva katsoa
hyvä, että vain kolme näyttelijää, jotka tekivät kaikki roolit
Kokonaisuutta oli helppo seurata, vaikka näyttelijät esittivätkin useampia hahmoja
ja kohtaukset vaihtuivat nopeasti. Joskus jäi vähän epäselväksi, kuka on kukin
Välillä oli vaikea tajuta, että kuvattiinkin takaumaa vai nykyhetkeä

Mistä esitys kertoi:



Muslimiperheestä
Karrikoidusta perheestä. Jos uskontoviittaukset olisi otettu pois, voisi hyvin olla
myös kantasuomalainen perhe

Kerro huomioitasi näytelmän henkilöistä:


pysyttiin kärryillä hahmoista

Kerro huomioitasi lavastuksesta




hyvä, kun lavastus muuttui kohtauksittain. Se selkeytti ja helpotti seuraamista
kiva kun lavastus oli vähäistä, mutta sitä käytettiin monipuolisesti
Lavan kehikosta ja kankaasta sen päällä tuli mieleen morsiamen peittäminen, ettei
tämä näe sulhasta ennen vihkimistä

Kerro huomioitasi puvustuksesta:



Hyvä. Hahmojen vaihtumisen ymmärsi aina kun vaate vaihtui
värit mietitty tarkasti (sininen perhettä yhdistävä väri) kaikilla samanlaiset kengät

Kerro huomioitasi äänistä:





Hyvät ääniefektit
Lasin rikkoutuminen Leilan hypätessä ikkunasta jäi mieleen
Äänet tulivat hyvissä kohdissa
Oli hyvä, että musiikkia ja ääniä oli käytetty niin paljon

Kerro huomioitasi valoista:


Selkeyttivät kohtausten vaihtumista

Oliko jotain, mitä et ymmärtänyt/ olisit tehnyt toisin?



Siskokset eivät olleet tarpeeksi läheisiä. Jos ei tulla toimeen vanhempien kanssa niin
siskosten välisen suhteen pitäisi olla läheisempi
”väite” siitä, että kaikki kuvat ja televisio pitäisi muslimiperheissä poistaa oli vähän
epäuskottava. Liian radikaali.

Millainen tunnelma esityksessä oli?




Sekava ja pohtiva
Loppu jäi auki
Jätti pohtimaan

Terveisesi esiintyjille ja muille esityksen tekijöille:






Hyviä esiintyjiä
Meni hyvin ja hyvää eläytymistä
Hienoa kuinka monta roolia näyttelijät tekivät
Hyvä toteutus ja hienot näyttelijät
Tarina veti todellakin mukaansa eikä ollut tylsä

Muita kommentteja:




Rasismista annettiin ihan realistinen kuva. Pystyi kuitenkin erottamaan, että se oli
roolihahmo, joka puhui/käyttäytyi rasistisesti eikä oikeasti oltu sitä mieltä.
Vaikka esityksessä puhuttiin eri kielillä (suomi, ruotsi, arabia), siitä ymmärsi silti,
että mistä on kyse. Ei häirinnyt, vaikka kaikkea ei ymmärtänyt
Esityksessä annettiin ihan uskottava kuva kouluympäristöstä, vaikka kyllä
tuollaiseen kiusaamiseen puututtaisiin, jos paikalla olisi muita. Oli vähän liioiteltua.

Teatterista tuli mieleen näytteleminen ja että saa toteuttaa itseään. Tämä ei ollut kenenkään
ensimmäinen kerta teatterissa, mutta esitys oli kaikille ihan uudenlainen eikä kukaan ollut
nähnyt vastaavaa.
Lapsiraatipalautteen laatinut Marianna Metsälampi.

