Kesäteatterimatka Valkeakoskelle
torstaina 28.7.2022
hinta 59 EUR / hlö
hintaan sisältyvät: bussimatka ja teatterilippu

Suomen Kesäteatteri esittää
”Aira ” -musikaalin
”Jos olisin luomalla luonut itselleni imagon, ei minua
olisi julkisesti olemassakaan.
Satun vain olemaan tällainen kuin olen.” – Aira Samulin
Mitä löytyykään kaikkien tunteman, naurua hersyvän, punatukkaisen ja iloista energiaa välittävän
tanssitaiteen uranuurtajan pinnan alta? Aira Samulinin elämäntarina sisältää uskomatonta naisenergiaa,
elämänvoimaa, sinnikkyyttä sekä herkkyyttä.
Yli 90 vuoden mittainen tarina alkaa Raja-Karjalan sota-ajasta ja vie Helsingin tanssipiirien kautta kohti
tätä päivää. Saamme nähdä kuinka Airan menestyksekäs ura viihteen ja muodin parissa on syntynyt 40ja 50-luvun Suomessa. Musikaalissa käsitellään myös elämän tragedioista selviämistä sekä Airan
loppumatonta intohimoa tanssia, luovuutta ja mielen hyvinvointia kohtaan.
"Aira Samulinin elämä on käsikirjoittajan unelma kaikkine vivahteineen. Draamaa, energiaa, komediaa
ja liikettä. Olen hyvin liikuttunut saadessani tarttua tähän aiheeseen." – kertoo käsikirjoittaja ja ohjaaja
Heikki Paavilainen
Musikaalin vauhdikasta menoa säestää liveorkesteri esittäen Airan elämän varrelta poimittuja tärkeitä
kappaleita eri vuosikymmeniltä, kuten esimerkiksi Karjalan kunnailla, Sä kaunehin oot, Saturday Night
Fever sekä Madonnan Like a Virgin.
Nimikkoroolia näyttelee kaunisääninen ja valloittava näyttelijä Helena Rängman, joka on tunnettu
useista tv-sarjoista, kuten Uusi päivä ja Kimmo, sekä isoista rooleistaan muun muassa Tampereen
Teatterissa (mm. Cats, Sugar - Piukat paikat sekä 2020 Seinäjoen Evita-musikaalin )pääroolista.
Airan elämänpolulla merkittävissä rooleissa olleita miehiä esittävät jo useissa musikaaleissa yleisön
hurmanneet Ilkka Koivula (mm. On kesäyö, Danny, Kesäillan valssi), laulaja-näyttelijä Lauri
Mikkola (mm. Kinky Boots, Danny, Poikabändi), sekä komeaääninen Harri Penttilä (mm. Rakkaudella
merkitty, Danny).
Muissa rooleissa saamme ihailla monilahjakkuuksia mm. Natalil Lintalaa (mm. Kesäillan Valssi, Pätkä
Pääroolissa, Lahden Kaupunginteatterin West Side Story) sekä Leea Lepistöä (mm. On kesäyö, Olavi
Virta, Kuopion kaupunginteatterin Cabaret).
Musikaalin koreografioista vastaa huipputanssija Jani Rasimus tanssiparinaan upea Tanja Huotari.

Matkaohjelma:
Bussi lähtee Lahdesta, Marolankadun turistipysäkiltä klo 12.00
Esitys musikaali ” Aira ” Valkeakosken kesäteatterissa alkaa klo 14.00
Kesto noin 2 h 15 min, sis. väliajan. Teatteriliput jaetaan bussissa.
Paluu esityksen jälkeen. Bussi Lahdessa noin klo 18.
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