aille

Tarvikkeet:
· Pahvilaatikoita
· Värikartonkeja tai kartonkipakkauksia
· Mattoveitsi
· Sakset
Paperiteatteri (Toy Theatre) on miniatyyriteatteri· Puutikkuja esim. grillitikut
muoto 1800-luvulta. Esimerkkikuvissa käytetyt kark· Kangastilkkuja, nauhoja ja lankipussien kuljetukseen tarkoitetut laatikot ovat lähes
valmiita pikkunäyttämöitä. Niitä kannattaa käydä ky- kaa
symässä lähikaupasta. myös tavalliset pahvilaatikot
· Vanhat aikakauslehdet, seinäkäyvät, mutta niihin pitää leikata aukko itse mattokalenterit, tapettikirjat ja julisteet
veitsellä. Paperiteatterinäyttämön näyttelijöineen voi
· Liimaa
tehdä lähes kokonaan kierrätysmateriaaleista. Paperi- · Maalarinteippiä tai pakkausteipteatterin koristeluun voi hyödyntää kaikenlaista mate- piä
riaalia. Ylensä lapset keksivät itse kaikkein mielikuvi· Pullopeitevärit
tuksellisimmat ratkaisut, joten materiaalivalikoima
· Siveltimiä ja vesiastioita
kannattaa pitää mahdollisimman laajana.
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Paperiteatterin nukkeja liikutellaan tikkujen avulla
joko näyttämön yläpuolella
tai sivuilla olevien aukkojen
kautta. Pienten lasten on
helpompi liikuttaa nukkeja
yläkautta. Ensimmäiseksi
leikataan aukot joko sivulle
tai kattoon mattoveitsellä.
Aukoista tehdään niin suuret että paperinuket mahtuvat niiden läpi.

Paperiteatterin taustasta voi
tehdä vaihdettavan tai sinne
voi maalata tai liimata kuvia. Paperiteatterin voi tehdä valmista näytelmää varten, mutta näytelmät voivat
syntyä myös teatterin
”lavastuksen” ja näyttelijöiden pohjalta.

Teatteriin voi tehdä esiripun. Yksinkertaisin tapa on
teipata kaksi kangaspalaa
teatterin aukon yläreunaan
kiinni ja sitoa verhot narulla
sivuun. Aukon sivuihin voi
tehdä reiät joista narun saa
pujotettua, niin verhot pysyvät sivuilla

Ulkopuolelta teatterin voi
koristella juuri niin kuin itse
haluaa; maalaamalla tai
liimaamalla kuvia ja esineitä. Kimalleliimoilla ja paljeteilla saa teatteriin ylellistä
vaikutelmaa. Myös Degoupage tekniikkaa voi kokeilla pinnan koristeluun.

Valmis teatteri tarvitsee tietenkin esiintyjät! Pakkauskartonki
toimii erinomaisesti paperinukkien pohjana. Hahmot piirretään
suoraan kartongin valkealle puolelle ja ne
väritetään ennen leikkaamista. Lehdistä
leikatut hahmot liimataan kartongille jotta
ne olisivat riittävän jämäköitä. Kovin ohuita
osia ei kannata leikata sillä kartonki taittuu
helposti. Hahmoille voi liimata kankaasta
vaatteita ja langasta hiuksia. Karvaisen eläimen saa liimaamalla turkispaloja
valmiiksi leikatun hahmon päälle. Lopuksi teipataan grillitikut
teri
paperinukkien nurjalle puolelle. Grilt
a
e
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litikku teipataan liikuttelusuunnasta riippuen joko pystyyn tai vaakaan.

