
 

  

Missä asuu Onni ? 
KAKSIKIELINEN HYVÄN TUULEN ESITYS KOKO PERHEELLE 

Var bor Onni ? 
Onni-kissa seikkailee maailman ääriin tanssien, laulaen ja mustikkapiirakan tuoksuista tarinaa 
kertoen. 

Ensiesitys 04.12.2014, esitys 5.12.2014 (loppuunmyytyjä)  
Porvoon taidekoulu, Kaivokatu 40. 

Tilaa esitys: Panu Varstala, puh 040 5659562, panu@apinatarha.fi 
Tekstit, musiikki, tanssi ja esitys: Paavo Kerosuo, Hannu Risku ja Panu Varstala 

Esityksen yhteyteen on mahdollista tilata improvisaatio- musiikki- ja tanssityöpajoja. 

	  

 



Taustaa 
Kaksi porvoolaistunutta taiteilijaa, tanssija-koreografi ja muusikko Panu Varstala sekä muusikko-
improvisoija Hannu Risku kysyvät uusimmassa kaksikielisessä teoksessaan yhdessä näyttelijä 
Paavo Kerosuon kanssa: ”Missä asuu Onni?” “Var bor Onni?” 

Teoksessa seikkailevat Onni–kissa, Onni–mummo ja Onni–avaruus. Heidän matkansa maailman 
ääriä myöten tapahtuu tanssien, laulaen ja mustikkapiirakan tuoksuista tarinaa kertoen. 

Näyttämöteoksessa yhdistellään eri taiteen aloja ja vietetään lämminhenkinen tuokio yhdessä 
yleisön kanssa. 

Esitys on tarkoitettu kaiken ikäisille, etenkin päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille. Esitys soveltuu 
mainiosti esim. ruotsinkielisten lasten kielikylpytuokioksi yhdessä saman ikäisten suomenkielisten 
lasten kanssa. 

Teoksen yhteyteen on mahdollista järjestää työpajat lapsille sekä myös erikseen aikuisille (ohjaajat, 
opettajat ja muu henkilökunta). Työpajoissa tutustutaan yksinkertaisien harjoitteiden kautta teoksen 
maailmaan sekä tarjotaan hyvinvointityökaluja jokaisen osallistujan arkeen niin työhön kuin vapaa-
ajalle. 

Työryhmä 
Tekstit, musiikki, tanssi ja esitys: Paavo Kerosuo, Hannu Risku ja Panu Varstala 

Panu Varstala on tanssitaiteen ja kasvatustieteen maisteri sekä muusikko. Vuodesta 2005 hän on 
tehnyt tilauskoreografioita tanssi- ja teatteriryhmille ympäri Suomea. Tanssijana Panu on nähty 
mm. Kekäläinen & Co:ssa. Hän on toiminut vuodesta 1991 alkaen lyömäsoittajana useissa eri 
yhtyeissä sekä julkaissut kolme omakustannerunokirjaa. Varstala julkaisi kesällä 2013 yhtyeensä 
Antero Halonen ja Vallankumous kanssa ensimmäisen pitkäsoittonsa Vapaus. Panu on 
Taideosuuskunta Apinatarhan perustajajäsen. 

Hannu Risku on muusikko, improvisoija ja säveltäjä. Hän on improvisaatioteatteri Stella 
Polariksen jäsen ja työskentelee lukuisissa yhtyeissä ja teattereissa (mm. Itäuudenmaan Teatterin 
Fågel Blå, Musiikkiteatteri Kapsäkki, Paukkumaissi, Kiikka-Iisakki). Tällä hetkellä työn alla on 
sirkusesitys SMACK Svenska Teaternissa, jossa Risku toimii säveltäjänä, äänisuunnittelijana ja 
esiintyjänä. Hän on myös tehnyt vuosia yhteistyötä slovenialaisen Kolektiv Narobovin kanssa ja 
esiintynyt lukuisilla kansainvälisillä teatteri- ja improvisaatiofestivaaleilla. 

Paavo Kerosuo on yksi Suomen arvostetuimpia näyttelijöitä. Hän on työskennellyt täysipäiväisesti 
näytteilijänä valmistuttuaan noin 30 teatteriproduktiossa, joista useat ovat olleet lastenesityksiä ja 
hänet voi nähdä niin lasten kuin aikuisten esityksissä televisiosta teatteriin. Viimeisimmät 
teatterityöt ovat olleet ”Risto Räppääjä ja Elvin paluu” (Kapsäkki, ohj. Milko Lehto), ”Työmiehen 
vaimo” (Avoimet Ovet, ohj. Heini Tola) sekä Pikku Kakkosen ”Maukka ja Väykkkä” –ohjelmassa. 

Anna Stolzmann: Graafinen suunnittelu 

 



Yhteystiedot 
Panu Varstala, puh 040 5659562, panu@apinatarha.fi 

Hannu Risku, puh 040 5361594 hrisku@gmail.com  
Porvoon taidekoulu: ulrica.strahlmann@porvoo.fi 

Yhteistyötahot/Kiitokset: Taideosuuskunta Apinatarha, Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan 
rahasto, Porvoon kaupunki, Porvoon taidekoulu, Kulturhuset Grand, Luckan, Porvoonseudun 
musiikkiopisto, Nälkäteatteri ”Mummo”-esitys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Var bor Onni ? Missä asuu Onni ? 
En tvåspråkig skojig föreställning för hela 
familjen 
Katten Onni bakar en blåbärspaj och berättar om ett äventyr runt om i världen med dans och sång. 
Premiären 4.12 & föreställningen 5.12 i Borgå Konstskola, Brunnsgatan 40.(SLUTSÅLDA). 

Boka föreställning: Panu Varstala, puh 040 5659562, panu@apinatarha.fi 

Man kan boka improvisations- musik- och dansverkstäder i samband med föreställningen. Fråga! 

 

 

 

 



Bakgrund 

Två nyblivna Borgåbor konstnärer, danskoreografen och musikern Panu Varstala och musikern-
improviseraren Hannu Risku har tillsammans med skådespelaren Paavo Kerosuo gjort en ny 
tvåspråkig barnpjäs som fått namnet ”Var bor Onni?”. 

Om Onni 

Pjäsen handlar om ett äventyr med Onni-katten, Onni-mormor och Onni-rymden till världens ände 
med dans, sång och blåbärspajsbakande. I denna pjäs kombinerar vi olika konstformer och firar en 
trevlig stund tillsammans med publiken. 

Föreställningen passar alla åldrar, speciellt barn i daghems- och lågstadieåldern. Föreställningen 
passar väldigt bra t.ex. som språkbad för svenskspråkiga barn tillsammans med finskspråkiga barn i 
samma ålder. 

I samband med pjäsen är det möjligt att ordna verkstäder för barn och också skilt för vuxna (ledare, 
lärare och övrig personal). I verkstäderna lär vi oss via enkla övningar och tips till välmående både i 
vardagen och på fritiden. 

Arbetsgrupp 

Panu Varstala är magister i danskonst och i pedagogik samt musiker. Sedan år 2005 har han gjort 
beställningskoreografier för dans- och teatergrupper runt om i Finland. Panu har dansat i bland 
annat Kekäläinen & CO. Han har sedan 1991 spelat slaginstrument i många olika musikgrupper 
samt gett ut tre diktsamlingar. Varstala gav på sommaren 2013 ut sitt första lägre verk Frihet med 
musikgruppen Antero Halonen och Vallankumous. Panu är en av grundarna till konstkooperativet 
Apinatarha. 

Hannu Risku är musiker, improviserare och kompositör. Han är medlem i improvisationsteater 
Stella Polaris och arbetar i många olika musikgrupper och teatrar (Östranylands Teater Fågel Blå, 
Musikkiteatteri Kapsäkki, Paukkumaissi, Kiikka-Iisakki). Just nu jobbar han med en 
cirkusföreställning SMACK på Svenska Teatern där Risku är både kompositör, ljudplanerare och 
skådespelare. Han har också i många år samarbetat med slovenska Kolektiv Narobov och uppträtt 
på otaliga teater- och improvisationsfestivaler. 

Paavo Kerosuo är en av de mest ansedda skådepelare i Finland. Han har medverkat i ca 30 
teaterproduktioner där många har varit barnföreställningar. Man har sett honom i både vuxen- och 
barnföreställningar i tv och på teater. Hans senaste teaterarbeten har varit ”Risto Räppääjä ja Elvin 
paluu”(Kapsäkki, reg. Milko Lehto), ”Työmiehen vaimo” (Avoimet Ovet, reg. Heini Tola) samt i 
Pikku Kakkonen i programmet ”Maukka ja Väykkkä”. 

Anna Stolzmann: Grafisk design 

 

 

 



Kontaktuppgifter 

Panu Varstala, puh 040 5659562, panu@apinatarha.fi 

Hannu Risku, puh 040 536 1594 hrisku@gmail.com 

Borgå konstskola, ulrica.strahlmann@porvoo.fi 

  

Samarbetspartners/Tack: Konstandeslag Apinatarha, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan 
rahasto, Borgå stad, Borgå konstskola, Kulturhuset Grand, Luckan, Borgånejdens musikinstitut och 
Nälkäteatteri ”Mummo”-föreställningen. 

	  


