Tallinna – Viulunsoittaja katolla 24.08.-25.08.2017
Viulunsoittaja katolla on yksi kaikkein aikojen pidetyimmistä musikaaleista ja se onkin Estonia Teatterin ensi vuoden kesämusikaali.
Tallinnan elokuinen kulttuurimatka viekin siis Ukrainaan, Anatevkan pieneen kylään ja seuraamaan maitomies Tevyen perheen tarinaa.
Joseph Steinin ja Jerry Bockin musikaali sai ensi-iltansa Broadwaylla 1964 ja sitä esitettiin peräti 3000 kertaa, enemmän kuin My Fair
Ladya. Suomessakin se nähtiin jo 1965, kun Tevyenä loisti Uljas Kandolin. Rikas mies jo oisin sekä nousee päivä, laskee päivä -kappaleet
alkavat heti soida päässä kun musikaalia ajatteleekin…
Majoitumme jälleen mukavasti vanhan kaupungin kupeessa sijaitsevassa St. Barbara -hotellissa, josta on lyhyt matka mm.
Raatihuoneen torille ja kesäiseen vanhaan kaupunkiin kiertelemään. Torstaina päivällinen ennen musikaalia ja perjantai-iltapäivänä
kiertelemme kesäisen Tallinnan rannoilla ja puistoissa.
Matkaohjelma:
24.08. torstai – 11:30-14:00 Helsinki – Tallinna Viking XPRS
Tallinnaan saavuttaessa jatkamme suoraan hotelli St. Barbaraan, jossa majoittuminen ja
hieman virkistäytymisaikaa ennen päivällistä hotellin Baijeri Kelder -ravintolassa klo 16:30.
Saksalaistyylisessä ravintolassa menumme on; silliä, sipulia ja tilliperunoita, kanafilee
sienikastikkeella ja jälkiruuaksi omenapiirakkaa.
Viulunsoittaja katolla -musikaali alkaa Estonia Teatterissa, kävelymatkan päässä hotellista, klo
19:00. Esityskieli on viro, tekstitys viroksi ja englanniksi.
Viulunsoittaja katolla nähtiin edellisen kerran Estoniassa 1989, jolloin tarina pienestä
yhteisöstä taistelemassa suurempia voimia vastaan, oman olemassa olonsa puolesta oli
hyvinkin merkityksellinen. Nyt 27 vuotta myöhemmin sama ohjaaja, Georg Malvius, tuo
Viulunsoittajan takaisin näyttämölle ja kertoo tarinan maitomies Tevyestä ja värikkäästä
elämästä Anatevkan kylässä. Se on koskettava tarina ihmissuhteista ja perinteistä, iloista ja
suruista, rakkaudesta ja kyynelistä. Tevye yrittää säilyttää juutalaiset perinteet, mutta
muuttuva ilmapiiri ja viisi voimakastahtoista tytärtä tekevät siitä päivä päivältä
vaikeampaa. Tyttäret päättävät seurata sydäntään ja valitsevat kosijansa oman
yhteiskunta luokkansa ulkopuolelta. Kaiken lisäksi tsaari antaa määräyksen juutalaisten
häätämiseksi kylästä…
25.08. perjantai – aamiainen hotellissa ja aamupäivä aikaa käydä vaikka kävelyllä vanhassa
kaupungissa. Puolilta päivin lähtö hotellilta kiertelemään kesäistä Tallinnaa: tutustumme mm.
Kadriogin puistoalueeseen ja sen japanilaiseen puutarhaan. Ajelemme Viimsin niemellä ja
Klootsimetsan vehreissä maisemissa.
14:00 aikoihin ollaan takaisin keskustassa, joten ennen laivaannousua jää vielä aikaa viimeisiin
ostoksiin ja vaikkapa lounaaseen.
18:00-20:30 Tallinna – Helsinki Viking XPRS

Matkan hinta on 245eur/hlö, ja siihen sisältyy:
 bussikuljetukset Vantaalta Vantaalle ( Helsingissä vähintään Kiasma )
 laivamatkat Helsinki – Tallinna – Helsinki
 majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisella
 Estonia teatterin musikaalilippu, paikat riveillä 7-8
 torstain päivällinen
 perjantain opastettu kierros
 Astor Matkapalvelun matkanjohtaja-kuljettajan palvelut
Lisämaksusta:
 yhden hengen huone 40eur,
kolmen hengen huoneita ja nais/miespaikkoja saatavilla.
Hotelli St. Barbara 3* sijaitsee keskustassa, Vapauden aukiolta lähtevällä sivukadulla.
Keskiaikaiseen luostarirakennukseen on tehty vuonna 2009 laaja remontti, jossa sen pitkää
historiaa on kunnioitettu. Hotellissa on viihtyisä ravintola Baieri Kelder, joka tarjoaa aitoja
saksalaisen keittiön antimia. Kuten vanhoissa rakennuksissa usein, huoneet ovat erilaisia ja niissä
on korkeat katot ja kauniit, suuret ikkunat. Kaikkiaan 53 huonetta, joissa on suihku tai kylpy, WC,
hiustenkuivaaja, minibaari, televisio, WiFi. Kolmen hengen huoneita saatavilla.
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