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EMILIA POKKINEN
 
Emilia Pokkinen on tamperelainen freelance-näyttelijä, joka on uransa
aikana tuottanut lukuisia teatteri- ja runoesityksiä ideasta ensi-iltaan.
Teattereiden lisäksi näyttämöinä ovat toimineet päiväkodit, museot, kirjastot,
kahvilat, palvelutalot ja kirkot. Emiliaa kiehtovat pienimuotoiset, sisällöllisesti
ja kielellisesti rikkaat esitykset. Emilia tekee mielellään poikkitaiteellista
yhteistyötä muusikoiden kanssa ja on kiinnostunut taiteen
hyvinvointivaikutuksista koko yhteiskunnassa. Hän on Kulttuuriosuuskunta
Kajeen perustajajäsen.
www.kaje.fi
 
 
 
TONI JOKINIITTY
 
Toni Jokiniitty on pirkkalalainen flamencokitaristi. Hän on esiintynyt sekä
soolona että osana erilaisia kokoonpanoja laajalti eri puolilla Suomea sekä
Saksassa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Toni on asunut Espanjan Sevillassa
ottaen oppia paikallisilta flamencomuusikoilta. Hän on julkaissut yhden
omista sävellyksistä koostuvan soololevyn (Promesa 2015). Tonin musiikkia
on kuultu lukuisissa tanssiteoksissa sekä muutamissa teatteriesityksissä. 
www.tonijokiniitty.fi

Eeva-Liisa Mannerin sanojen ja Niño Miguelin
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Esityksen tekstit:
 

Lapsuuden hämärästä - katkelma (kokoelmasta Tämä matka) 
Etäinen kätketty huone (kokoelmasta Kuolleet vedet)

Samuel (kokoelmasta Kävelymusiikkia) 
Mustalaislaulu (kokoelmasta Kirjoitettu kivi)

Pilvet (kokoelmasta Kirjoitettu kivi)
Lähtö (kokoelmasta Kuin tuuli tai pilvi)

Luulin että kuistille oli heitetty kirje (kokoelmasta Kuolleet vedet)
Askelet (kokoelmasta Niin vaihtuvat vuoden ajat)
Sanat (kokoelmasta Niin vaihtuvat vuoden ajat)

Kävely (kokoelmasta Kirjoitettu kivi)
Nada (kokoelmasta Kuolleet vedet)

Motiivi numero 2 eli idean palautuminen (kokoelmasta Kirjoitettu Kivi)
Olen väsynyt olemaan vahva (kokoelmasta Tämä matka)

Hippomaniaa (kokoelmasta Kamala kissa) 
Maailman kaikki naaraat, yhtykää (kokoelmasta Kamala kissa) 

Lumen kajoa (kokoelmasta Kirjoitettu Kivi)
Metsän hiljaisuuteen (kokoelmasta Kirjoitettu kivi)

Naiiveja Málagassa (essee, SKS kirjallisuusarkisto)
 
 
 

Esityksen musiikki:
 

Zambra del Moro Tharsis (Vega Cruz) 
Vals Flamencon innoittamaa soittoa 1 (Jokiniitty)

A mi Padre - katkelma (Vega Cruz)
Sevillanas - katkelma (Pareja Obregón)

Desde el Condado - katkelma (Vega Cruz)
En el Tablao (Vega Cruz)

Sueños de la Alhambra - katkelma (Vega Cruz)
Vals Flamencon innoittamaa soittoa 2 (Jokiniitty)

El Emigrante - katkelma (Valderrama)
Nana del Caballo Grande (Pachón - García Lorca)

Vals Flamenco (Vega Cruz)
 
 
 
 
 

EEVA-LIISA MANNER (1921-1995)
 
Eeva-Liisa Manner on suomalaisen kirjallisuuden kirkkaimpia tähtiä. Hän
julkaisi 11 runokokoelmaa, romaaneja, näytelmiä, kuunnelmia ja esseitä.
Hän teki merkittävän työn myös maailmankirjallisuuden suomentajana.
Eeva-Liisa Manner matkusti kesällä 1963 ensimmäisen kerran kirjoittamaan
Espanjan Andalusiaan. Runoilija ihastui lämpöön, espanjalaiseen
ystävällisyyteen ja kiihkeään temperamenttiin, kulttuurin erilaisuuteen,
itämaiseen eksotiikkaan, pysähtyneeseen aikaan – ja lapsuuden ja
nuoruuden Viipurin muistoihin, joita Málagan esikaupunki, Churriana,
nostatti. Vuodet 1963-69 Espanjassa olivat Eeva-Liisa Mannerin kirjailijatyön
tuotteliainta ja monipuolisinta aikaa. 
 
 
MIGUEL VEGA CRUZ "NIÑO MIGUEL" (1952-2013)
 
Huelvassa mustalaisperheeseen syntynyt Niño Miguel nousi 1970-luvulla
kuuluisuuteen nuorena flamencokitaravirtuoosina. Hän levytti vuosina 1975
ja 1976 kaksi albumia omia sävellyksiään, joissa perheessä kulkenut
flamencoperinne yhdistyi persoonallisiin ideoihin, toteutettuna raa'alla ja
voimakkaalla tekniikalla. Tämän jälkeen Miguel kuitenkin sairastui
skitsofreniaan, jonka arvellaan johtuneen rankasta lapsuudesta
kasvuympäristönä tablaot – flamencokapakat. Muusikko pysytteli
vuosikymmenet poissa estradeilta soittaen lähinnä kaduilla ja baareissa
juomarahojen toivossa. Miguel palasi konserttilavalle vuonna 2005
Sevillassa järjestetyssä konsertissa. Viimeiset vuotensa hän vietti
hoitokodissa Tharsis-nimisesä kylässä Huelvan provinssissa.

 
 
 

No se puede vivir sin amar 

Rakastamatta ei voi elää


