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Teatterikokemus ja -koulutus:
Pukinmäen Taidetalon teatteriryhmät 2013-2014
-

Yksinäisten maa, 2013, näyttelijä, käsikirjoittaja, kappaleen sävellys
Musta Aukko, 2013, näyttelijä

Q-teatterin Nuorten teatteri 2013-2016
-

Hiekkalaatikko, 2014, ohj. Jaana Taskinen, Anni Tani, näyttelijä, käsikirjoittaja, esityksen
rakenne- ja pohjaidea
Tyhjä joukko, 2015, ohj. Jaana Taskinen, Outi Condit, näyttelijä, käsikirjoittaja
Suomi 2016 -musikaali, 2016, ohj. Taskinen, Tani, näyttelijä

Kallion lukio 2014-2018
-

Lottovoittajat, 2015, ohj. Linnea Kilpeläinen, näyttelijä, apulaisdramaturgia, puvustus
Kynnyskysymys, 2016, ohjaus, käsikirjoitus, dramaturgia
Tiernasomet, 2016, käsikirjoitus, esiintyjä
Itsestään Selvät, 2017, ohjaus, käsikirjoitus, dramaturgia
Useat teatteri-, puheilmaisu-, tanssi- ja musiikkikurssit sekä -produktiot

Ilves-Teatteri
-

Sinun varaasi jään, 2017, äänisuunnittelija, esiintyjä
Meissä on elämä, 2018, ohj. Isa Ala-Nissilä, näyttelijä, lauluntekijä
KYLVÖ, 2018, ohjaus, käsikirjoitus, tuotanto, puvustus, lavastus

Ylioppilasteatteri
-

Kuningas Patu Lear, 2018, ohj. Anni Mikkelsson, esiintyjä, lauluntekijä
Nomadia, 2018, ohj. Anni Mikkelsson, tekniikan ajo

Laajasalon opisto, Näyttelijäntyö 2, 2018-2019
-

useita produktioita, mm. klovneria, improvisaatio, immersiivinen esitysmuoto, lastenteatteri
jne.

Teatterikorkeakoulu
-

Coco ei ole enää täällä, 2015, Henriikka Himman dramaturgian maisteriohjelman lopputyö,
ensemble
Avoin yliopisto: Kohtauksen ohjaaminen -kurssi, Sirpa Riuttala

Muu kokemus:
-

Leijonakuningas-musikaali (teatteridiplomi) 2014, Helsingin Luonnontiedelukio, näyttelijä
Teatterifestivaaliesiintymisiä mm. Vaasassa, Mikkelissä, Joensuussa ja Tampereella
Lyhytkursseja musiikkiteatterista, lyhytelokuvasta, improvisaatiosta ja liikkeellisestä
ilmaisusta
Ilves teatterin jäsen 2017 Ylioppilasteatterin jäsen 2018 -

Muu esiintymiskokemus:
-

-

Juontajana, haastattelijana ja paneelikeskustelijana Helsingin Kirjamessuilla 2016 ja 2017
Puheilmaisuesityksiä, runonlausuntaa, Spoken wordia, räppiä ja juontoja mm. Helsingin
Kirjamessuilla, Akateemisessa Kirjakaupassa, Kulttuurikeskus Caisassa, kirjastoissa ja
työväenopistoilla.
Helsingin tanssiopiston näytökset, showtanssi
Helsingin Laulustudion laulumatinea, omat sävellykset

Erityistaidot:
-

kirjoittaminen: proosa, runot, esseet, kolumnit, sadut, spoken word, rap
laulu: sopraano/altto
säveltäminen, sanoittaminen, sovittamisen alkeet
piano (itseopiskeltuna), viulu (alkeet)
show- ja nykytanssi, yksilö- ja pariakrobatia, kiipeily, canyoning
valokuvaus, videokuvaus ja editointi
äänen käsittely, äänisuunnittelu
virkkaaminen ja neulominen
pienten, irrationaalisten faktojen muistaminen sekä intohimoinen suhtautuminen mm.
biologiaan ja maantieteeseen

Työkokemus:
-

Kiljavan Leirikesä ry, 2015-2017, apuohjaaja, ohjaaja
Vapaaehtoistyö Kierrätyskeskuksella ja Hesyllä. Mm. joulupatavahti, kierrätysneuvoja,
festarisiivooja
päiväkotisijaisuudet ja lastenhoito

