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SIS. BUSSIMATKA JA LIPPU

MAMMA MIA! -musikaali perustuu ABBA:n musiikkiin. Kyseessä ei kuitenkaan ole musikaali
ABBA:sta, vaikka siinä kuullaankin 22 ABBA-klassikkoa.
Yli 60 miljoonaa ihmistä ympäri maailman on rakastunut musikaalin henkilöhahmoihin, tarinaan ja
musiikkiin. Käsikirjoittaja Catherine Johnsonin iloisen ja hauskan tarinan tapahtumapaikkana on
eräs kreikkalainen saari. Donnan, 40-vuotiaan yksinhuoltajan, tytär Sophia on menossa naimisiin.
Sophia ei tiedä, kuka hänen isänsä on, mutta luettuaan äitinsä päiväkirjan hän tajuaa, että
isäehdokkaita on peräti kolme. Hän kutsuu kaikki kolme miestä häihinsä salaa. Yksi miehistä on
hänen isänsä, mutta kuka?
Taianomaiset tarinat, joita ABBA:n ajaton musiikki on tulvillaan, kuljettavat tätä ihastuttavaa
tarinaa rakkaudesta, ilosta ja ystävyydestä. Saliyleisö saa joka ilta nauttia kaikkien aikojen
kokemuksesta.
Maailman menestyksekkäin musikaali MAMMA MIA! tuotetaan nyt ensimmäistä kertaa
suomenkielisenä. Käsikirjoitus ja kaikki laulut on käännetty suomeksi. Etsimme esiintyjiksi Suomen
parhaita näyttelijöitä, laulajia ja tanssijoita ja MAMMA MIA! saa ensi-iltansa perjantaina 4.
toukokuuta upouudessa Messukeskus Amfi -teatterissa ja tuotantoa esitetään rajoitetun ajan
keväällä 2018. Suomalaisille avautuu siis keväällä 2018 ainutkertainen mahdollisuus kokea
maailmanluokan huippumusikaali MAMMA MIA! Suomen suurimmassa teatterissa omalla
äidinkielellään. Rooleissa mm. Laura Voutilainen, Nina Tapio.
MAMMA MIA! -musikaalin ensi-illassa avataan myös upouusi Messukeskus Amfi -teatteri.
Messukeskus Amfi -teatteri debytoi Suomen suurimpana musikaaliteatterina joka tarjoamme
upealle musikaalille sen ansaitsemat musiikkiteatteripuitteet hienoine pito- ja oheispalveluineen.
Messukeskus Amfi -teatterissa tullaan tulevina vuosina esittämään suomalaiselle yleisölle
maailmankuuluja kansainvälisiä musikaaleja.

Matkaohjelma:
▪ Lähtö bussilla Lahdesta, Marolankadun turistipysäkiltä klo 16.45 kohti
Helsingin messukeskuksen Amfi -teatteria. Teatterilippu jaetaan bussissa.
▪ Musikaali ” Mamma Mia” alkaa klo 19:00
( kesto noin 2 h 50 min)
▪ paluu esityksen jälkeen, noin klo 23.30-24 Lahdessa.
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