Kesäteatteriretket 2017 – Heinola ja Tampere
Kyllä se niin on, että kesäteatteri kuuluu Suomen suveen. Hyvää ruokaa, sinisiä vesistöjä ja tasokas esitys, niistä
on kunnon teatteriretki tehty. Tervetuloa mukaan!
Tällä kertaa teatteriretkemme vievät suomalaiseen – ja ruotsalaiseen – sielunmaisemaan. Heinolassa Virtasen
Mikko ei halua olla ahdistunut suomalainen, vaan haluaa muuttua sosiaaliseksi ruotsalaiseksi. Tampereella
uppoudutaan Juicen musiikkiin ja tällä kertaa saa hoilata Viidestoista yö – kappaletta luvan kanssa.

Heinolan kesäteatteri: Vadelmavenepakolainen
Mikko Virtasella on identiteettiongelma. Hän ei halua olla suomalainen mies, ahdistunut
änkyrä. Hän on henkisesti ruotsalainen, avoin ja ulospäin suuntautunut. Hän haluaa elää
kansankodissa, missä ovetkin avautuvat kutsuvasti sisäänpäin. Hän on lapsesta asti
haaveillut, että pääsisi asumaan Ruotsiin, jossa sosiaalidemokratia on toteutunut
kauneimmassa muodossaan ja ihmiset ovat sympaattisia ja sosiaalisesti lahjakkaita.
Haluan olla yksi ruotsalaisista. Haluan, että minut otetaan mukaan siihen kolmituntiseen
upealla tavalla polveilevaan keskusteluun, jossa päätetään, että taloyhtiön ruohonleikkuriin
vaihdetaan terä. Oikeastaan Mikko Virtanen on aatteineen ruotsalaisempi kuin
nykyruotsalaiset itse. Se paljastuu lopulta Mikollekin.
Satiirinen tarina on yksinkertaisesti hauska, vaikka kaikki tapahtumat eivät hauskoja olekaan.
Paljon ehtii tapahtumaan Mikon hankkiessa itselleen ruotsalaisen identiteetin ja perheen.
Vadelmavenepakolainen on Miika Nousiaisen esikoisromaani vuodelta 2007. Ohjaus on
Jaakko Saariluoman ja rooleissa mm: Iikka Forss, Ulla Tapaninen ja Taisto Oksanen.
Lähdöt klo 10:30 aikoihin ja paluu noin 19:00. Ennen teatteria nautitaan makoisa buffetlounas Heinolan Rantacasinolla ja teatteriesitys alkaa klo 15:00. Katsomo on katettu.

05.07. keskiviikko

98eur/hlö

paikat riveillä 11-13, vasen katsomo
Bussikuljetus Kirkkonummelta alkaen

16.07. sunnuntai

98eur/hlö

paikat riveillä 7-9, vasen katsomo
Bussikuljetus Vantaalta alkaen

Tampereen Komediateatteri: Kaikki laulaa Juice-ilta
Tämä on nähtävä ja kuultava: lavalla Mikko Alatalo muusikkoystävineen! Illan aikana kuullaan
Juicen kappaleita ja Alatalon muisteloita. Tällä kertaa ei myöskään tarvitse pidätellä omaa
ääntään, sillä esitys sisältää myös yhteislauluja. Säestys Jammi Humalamäki ja Kalle Alatalo.
Mikko Alatalo ja Juice Leskinen tekivät yhdessä kaksi albumia: 1975 ilmestyi Juice ja Mikko ja
2004 Senaattori ja Boheemi. Lisäksi 2005 julkaistiin livealbumi Klassikoiden ilta, joka taltioitiin
Tampere-talon konsertissa marraskuussa 2004. Albumin kappalelista on vakuuttava ja lupaa
kyllä hyvää tällekin esitykselle – tosin Juice on tehnyt yli 2000 lauluntekstiä, joten valinnan
varaa kyllä riittää… ja pitkän yhteistyön jälkeen myös muisteltavaa ystävästä ja kollegasta.
Lähdöt Vantaalta klo 11:00 aikoihin ja paluu menee puolille öin konsertin alkaessa klo 19:00.
Ennen esitystä kierrellään Tamperetta Juicen jalanjäljillä ja istahdetaan lounaalle keskustorin
kupeeseen ravintola Astoriin ( ei sukua ... ). Pöytiin tarjoiltuna saamme vihersalaattia,
häränfiletta pippurikastikkeella ja jälkkäriksi suussa sulavaa suklaakakkua. Palan painikkeeksi
ravintolasta voi halutessaan kävellä teatterille Koskipuiston poikki.

18.08. perjantai

110eur/hlö

konserttiesityksissä numeroimattomat paikat
Bussikuljetus Vantaalta alkaen
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