
Hilpertti-hiiren uusi talo 

 

Tekniset tiedot ja toteutus 

 

Lapsille jaetaan saliin tullessa lediavaimenperät 

Kamera kuvaa yleisöä koko esityksen ajan, oikeissa kohdissa videokuvaa projisoidaan näyttämölle 

valomaalaussoftan kautta.  

pääskyset kerää villalankaa (valomaalaussofta=kuvaan kiinni jäävä traili) 

revontulet värjää (valomaalaussofta=pitkä, n. 5 sekunnin traili) 

tulikärpäset (valomaalaussofta= lyhyt, n. 1-2 sekunnin traili) 

Yleisölle jaetaan teatterisaliin tullessa led-lamppuavaimenperät (kolme eri väriä). Yleisö voi halutessaan 

heilutella valoja koko esityksen ajan, siitä ei ole haittaa esitykselle. Valomaalausohjelmistolla varustettu 

videokamera kuvaa yleisöä koko esityksen ajan ja kun esityksen tarina sitä vaatii, tarinan sankari Hilpertti-

hiiri pyytää yleisöä heiluttamaan valoja lavaa kohti jolloin kamera kytketään päälle ja kuva siirtyy 

valomaalausohjelmiston kautta projektoriin josta se projisoidaan tarvittaviin kohtiin lavalla.  

Valomaalausohjelmisto muuttaa valon liikkeen videokuvassa näkyväksi valojäljeksi jolloin erilaisilla valoilla 

voidaan ikään kuin piirtää projisoitavaan videokuvaan. Valon jättämää jälkeä voidaan muuttaa pysyvästi 

videokuvaan jääväksi tai muutamassa sekunnissa purkautuvaksi valojuovaksi. 

Videokuvassa näkyvän valojuovan pituutta säätelemällä saadaan esityksessä eril aisia efektejä aikaiseksi, 

esim. 

varpuset keräävät villalankaa (valomaalausohjelmisto=videokuvaan pysyvästi jäävät valojuovat) 

revontulet värjäävät talon (valomaalausohjelmisto=pitkä, n. 5 sekunnin valojuova) 

tulikärpäset (valomaalausohjelmisto= lyhyt, n. 1-2 sekunnin valojuova) 

Esityksessä käytettävään ohjelmistoon tarvittavat laitteet löytyvät esityksen tuottajilta. 

Lisäksi esitykseen tarvitaan voimakastehoinen projektori. 

 

 

 

 

 



Synopsis 

 

Yleisön kanssa interaktiossa toteutettava teatteriesitys joka yhdistelee  teatteria valotaiteen ja 

viimeisimmän tietokonetekniikan kanssa. Esityksen aikana yleisö pääsee osallistumaan tarinan sankarin 

Hilpertti-hiiren majan rakentamiseen ja värittämiseen omilta istumapaikoiltaan valolla piirtämällä. 

Hilpertti-hiiri rakentaa itselleen uuden turvaisan talon ystävällisen ketun neuvojen avulla ja selviää monesta 

kiperästä pulmasta eläinystäviensä ja yleisön valopiirustusten avulla. 

 

 

 

Käsikirjoitus 

 

Eräänä aamuna Hilpertti-hiiri palaa mustikoita poimimasta huomatakseen pahvista rakennetun talonsa 

romahtaneen rankkasateessa. Herra hiiri istahtaa toivottomana romahtaneen talonsa eteen murehtimaan.  

- Voi voi voi voooooooiiiiiiii… 

Paikalle saapuu kettu joka huomaa hiiren lohduttoman olotilan. Hiiri kertoo epäonnestaan talojensa kanssa: 

 

- Yhyyyyy, minun kotini, minun taloni, mennyttä taas. Eikä tämä ollut ensimmäinen kerta, yhyy,  

edellinen mehupurkkiin rakennettu taloni meni lyttyyn kun metsän likinäköinen karhu astui vahingossa sen 

päälle. Ja nyt tämäkin talo, yhyy! Sade  hienon kenkälaatikkoni tuhosi. Enkä minä, Hilpertti-hiiriparka uskalla 

omin käsin taloa rakentaa, sillä tuo pöllö, kaamea pöllö on aina minua raukkaa  vaanimassa puiden oksilta.   

Kettu tarjoutuu neuvomaan kestävän talon rakentamisessa jos saisi osan hiiren mustikkasaaliista: 

- Mutta hyvä herra Hiiri, niin Hilperttikö se nimi oli, saanen neuvoa sinua pientä palvelusta vastaan. 

Anna minulle osa keräämistäsi mustikoista niin minä kerron sinulle miten saat rakennettua oikein 

kestävän talon . 

- Hyvä on herra Kettu, hyvä on, yhyy. Kovasti tahtoisin kestävän kodin ja tarvitsen neuvoja sen 

rakentamiseksi. 

- Selvä. Minähän rakastan mustikoita, mutta käpäläni ovat niin kömpelöt etten itse niitä pysty 

keräämään. Minä neuvon sinua ja samalla mutustan muutaman mustikan jos vain sinulle sopii… 

Talo pitää, kuulepas Hilpertti, rakentaa oksista joiden ympärille on punottava villalankaa. Sitten on 

talo sateen kestävä. Ja värikäs talon pitää olla myös, muuten eivät metsän eläimet sitä erota eivätkä 

sitä osaa varoa! Tiedän että myös varpuset rakastavat mustikoita, ne varmasti voisivat etsiä sinulle 

villalankaa jos vain saisivat osan mustikkasaaliistasi. Saisinko vielä minäkin muutaman, nam nam 

nam!  

- Millä minä langat värjään, en minä osaa?! 

-  Lankojen värjäykseen on yksi aivan erityinen tapa, noudata tarkkaan ohjeitani jotka minä sinulle 

kerron…  jos vielä saan ihan pari mustikkaa.  



- Mutta entä se pöllö, en minä mitään voi tehdä kun se vaanii koko ajan, ei anna hetken 

mielenrauhaa, voi minua, voi voi voiiiii! 

- Minä vannon ja vakuutan että pöllö ei enää sinua tule häiritsemään, älä huolehdi siimahäntä siitä 

tästä eteenpäin. Annapas kuiskaan korvaasi pienen salaisuuden… 

Hiiri lähtee ketun neuvojen mukaisesti etsimään varpusia jotka ovat päiväunilla kuusen juurella :  

 

-  Hei varpuset, herätkää! Kuulin ketulta että pidätte mustikoista ja minä tarjoan yhden jokaiselle jos 

onnistutte löytämään minulle niin paljon villalankaa taloani varten kuin ikinä mahdollista!  

- Tottahan toki hiirulainen, tottahan toki etsimme, kun mustikka meidät palkitsee!  

Varpuset lähtevät etsimään lankaa ja herra hiiri rupeaa kasaamaan oksia talonsa rungoksi olan yli pälyillen 

ja pöllöä varoen. Hiiren kauhuksi pöllö ilmestyy läheisen puun oksalle hiirtä pahaenteisesti tuijottaen. Hiiri 

tekee niin kuin kettu on sitä neuvonut ja juoksee läheisen kannonkolon luokse ja huutaa sinne:  

      -      Tulikärpäset! Tarvitsen apuanne! Ilkeä pöllö jahtaa minua! Jos autatte minua lupaan että pääsette     

talooni lämmittelemään niin usein kuin vain ikinä haluatte! 

(Hilpertti-hiiri pyytää yleisöä tässä vaiheessa heiluttelemaan lediavaimenperiään esiintymislavaa kohti.) 

Tulikärpäset lentävät huimaa vauhtia pöllön ympärillä joka kauhistuneena pakenee metsän pimentoon.  

Hiiri jatkaa huojentuneena oksien asettelua talon rungoksi. Kun hiiri on saanut oksat aseteltua paikalleen se 

ihastelee työnsä jälkeä ja kiittelee mielissään ketun neuvokkuutta 

- Oi oi oi, onpa tämä ihanaa! Niin kaunis alku talolleni. Kyllä kettu on neuvokas kaveri, ei voi muuta 

sanoa! 

 Samassa hiiri huomaa varpusten saapuvan suuri villalankakuorma mukanaan. (hiiri tai kertojaääni pyytää 

taas yleisöä heiluttamaan valojaan ja näyttämö täyttyy lasten piirtämistä ”villalanganpätkistä”) 

Hiiri ryhtyy punomaan lankaa talonsa rungon ympärille. Kun työ on valmis,  on jo yö ja herra hiiri rupeaa 

tähyilemään taivaalle.  

- Kettu sanoikin että tästä yöstä tulisi hyvin kylmä! Mutta miten ihmeessä minä saan nämä 

 langat värjättyä niin värikkääksi että likinäköinen karhuherrakin ne näkisi eikä enää talloisi 

 kotiani maan tasalle? Ja kuka oikein on se Revontuli josta kettu puhui? 

 

Epäilyksistään huolimatta herra hiiri tekee niin kuin kettu sitä oli sitä neuvonut ja huutaa Revontulta apuun: 

 

 - Revontuli, huhuu! Voisitteko auttaa? Pystyisittekö värjäämään nämä kotini seinät niin 

 värikkääksi että metsän karhukaan ei sitä talloisi?  

 

(herra hiiri tai kertojaääni pyytää taas yleisöä heiluttamaan valojaan) 

Kun herra hiiren talo on värjätty (talo on nyt värjätty projisoiden sitä yleisön piirtämin valojuovin koko ajan) 

hiiri ihastelee taloaan ja kummastelee onneaan kun sattuikin törmäämään niin viisaaseen ja kilttiin 

otukseen kuin kettuun ja kiltteihin varpusiin ja siihen kummaan Revontuleenkin: 



  - Kylläpäs minulla on taas suloinen talo, piip piip piip, ja mikä tuuri kävi että törmäsin 

 kettuun jolla on tietoa ja taitoa toimia täpärissäkin tilanteissa! Ja ilman kilttien varpusten ja 

 sen ystävällisen  Revontulenkaan apua en olisi päässyt risukasaa pidemmälle! 

Hiiri huomaa värisevänsä kylmästä ja muistaa yhtäkkiä tulikärpäset ja niille antamansa lupauksen:  

 

 - Oi ja voi, tulikärpäsiä ei pidä unohtaa! Tulikärpäset, huhuu, tulkaa uuteen talooni 

 lämmittelemään! Tervetuloa, tervetuloa, mukavaa kun pääsitte tulemaan! Yhdessä on aina 

 mukavampaa ! Juhlikaamme uutta taloani, hyvät ystävät! 

(herra hiiri tai kertojaääni pyytää yleisöä heiluttelemaan valojaan). 

LOPPU  


