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Det färggranna programmet för litteraturveckan Volter Kilpi Kustavissa firar konst 

Nästa sommar ordnas litteraturveckan 13.-17.7.2022. Programmet innehåller teaterföreställningar av högsta 
kvalitet, intressanta föreläsningar samt överraskande öppningar. Den konstnärliga ledaren för årets 
evenemang är författaren, pjäsförfattaren och teaterregissören Elina Kilkku. 

Programmet för litteraturveckan Volter Kilpi Kustavissa år 2022 är fylld med teater- och musikföreställningar, 
den ena mer fantastisk än den andra, samt föreläsningar. Temat för evenemanget är Konsten räddar världen! 
och programmet innefattar konst, stora känslor, underhållning, kunskap samt samhällstillvänt innehåll. 

-I programmet kombineras politik och paljetter på ett sätt som är underhållande för publiken, berättar Elina 
Kilkku nöjd. 

Öppningsevenemanget ordnas i Tuulentupa på onsdagen 13.7 kl. 12 framåt. I öppningsevenemanget 
framträder bland annat den älskade skådespelerskan Seela Sella och författaren Emmi Itäranta. Till 
öppningsdagens repertoar hör även en föreläsning av Juha Hurme, Kilpi-pjäsen Vissi Humaus ja hengen 
ylennys av Nälkäteatteri, publiceringen av Laura Kokkos förväntade biografi om Volter Kilpi samt den 
antirasistiska teaterföreställningen Sorry Books Finland. 

På torsdagen får man höra bland annat en vetenskaplig föreläsning om hur läsecirklar skapar välmående i 
Tuulentupa. På kvällen upplever man den stämningsfulla lägereldsföreläsningen Elotulet och konstnären 
Markku Hoikkalas unika eldritual på ön Vartsala. Föreläsningen baserar sig på Hanna Meretojas roman som 
ska publiceras under våren.  

Föreläsningsdagen som ordnas av Suomen Tietokirjailijat innehåller föreläsningar av till exempel 
kompositören Osmo Tapio Räihälä och dansare-koreografen Tiina Lindfors som är ledaren för dansteater 
ERI. Sommarens nya Kilpi-dramatisering Onnen saarella har också sin premiär på fredagen. Pjäsen baserar 
sig på en novell av Volter Kilpi som är publicerad 1903. Den är dramatiserad och regisserad av Elina Kilkku 
och framförs vid Luotsiasema i Heponiemi. 

Till fredagens kvällsrepertoar hör diktkonserten Näin unta kesästä kerran i Gustavs kyrka av Seela Sella, Pia 
Freund, Louna Hosian och Taina-Maaria Rautasuo. I föreställningen får man höra Eino Leinos odödliga 
dikteroch samt Heikki Sarmantos och Olli Virtaperkos musik. Kvällen får sin höjdpunkt i ArtTeatro med 
Punch Up! Resistance & Glitter-klubben för vuxna. Föreställningen innehåller bland annat stand-up-komik, 
drag och burlesk. 

På lördagen får man höra föreläsningar i Tuulentupa. Lördagens föreläsare är författaren, bildkonstnären, 
teater- och filmregissören och forskaren Teemu Mäki, danskonstnären Metsälintu Pahkin samt konstnären 
Raisa Omaheimo. Pjäsen Kun on tunteet av Teatteri Jurkka som baserar sig på Maria Jotunis novellsamling 
spelas också på lördagen. 

 Litteraturveckan avslutas med klassisk musik av Marika Kivinen och Jenna Ristilä i Gustavs kyrka samt en 
färggrann demonstration som tågar längs gatorna i Gustavs. Demonstrationen är en del av Leena Kelas 
workshop som delaktiggör publiken. 
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