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Suositun MAMMA MIA! -musikaalin lavalle nousee
Veeti Kallio – luvassa myös lisäesityksiä
Suomenkielinen MAMMA MIA! -musikaali on kiinnittänyt tähtikaartiinsa upeaäänisen
lahjakkuuden, Veeti Kallion. MAMMA MIA! on yksi kotimaan massiivisimmista
musikaalituotannoista kautta aikojen, ja hittimusikaali kiinnostaa suomalaisia: valtavan
kysynnän vuoksi avataan myyntiin neljä lisäesitystä.
MAMMA MIA! saa suomenkielisen maailmanensi-iltansa keväällä 2018 Messukeskus Amfi teatterissa Helsingissä. Pienelle kreikkalaiselle saarelle sijoittuvan musikaalin lavalle nousee
myös kokenut laulaja ja näyttelijä Veeti Kallio. Hän tulee esittämään Samin roolin.
-

Maailman ihanin nainen pyysi minut kanssaan katsomaan MAMMA MIA! -elokuvaa ja
hullaannuin hyvän fiiliksen leffaan täysin. Elokuvassa Samin roolin esitti Pierce
Brosnan, ja minä olen varsin erilainen tyyppi. Se, millainen Suomen Sam onkaan, on
tultava katsomaan ja kokemaan – luvassa on mukaansatempaava irtiotto arjesta
jokaiselle katsojalle, Kallio lupaa.

Veeti Kallio tunnetaan niin useiden teattereiden lavoilta kuin televisio-ohjelmista ja
elokuvistakin. Musikaalikonkari on nähty mm. Les Misérablesissa ja Rock of Agesissa –
tanssitaitoja miehelle on kertynyt myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta.
-

Nyt näyttelijäkaartimme on täydellinen! Veeti Kalliosta ja Donnaa näyttelevästä
Laura Voutilaisesta tulee upea, voimakas ja unohtumaton pari. Meillä oli useita
lahjakkaita näyttelijöitä koe-esiintymässä rooliin, mutta Veeti nousi ylitse muiden.
Hän myös tuo rooliin uudenlaista särmää, hehkuttaa yksi musikaalin tuottajista,
Johan Storgård.

Valtavan suosion vuoksi lisäesityksiä kesäkuussa 2018
Maailmalla yli 60 miljoonaa katsojaa kerännyt musikaali on kiinnostanut myös suomalaisia
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musikaalinystäviä todella paljon. Valtavan kysynnän vuoksi avataan myyntiin neljä
lisäesitystä touko-kesäkuussa 2018. Lisäesitykset esitetään 31.5.–2.6.2018.
-

On upeaa, kuinka suomalaiset ovat löytäneet elämäniloa ja energiaa räiskyvän
musikaalin, ja että mahdollisimman moni pääsee lisäesityksien myötä kokemaan
unohtumattoman shown, sanoo Johan Storgård.

Suomenkielinen MAMMA MIA! -musikaali
•
•
•
•
•
•

Ensi-ilta 4. toukokuuta 2018
Rajoitettu määrä esityksiä 4.5.–2.6.2018 – liput ovat myynnissä nyt: lippu.fi/mammamia
Estradina debytoi musikaalille räätälöity Messukeskus Amfi -teatteri
Paula Vesala on kääntänyt musikaalin 22 ABBA-hittiä suomeksi – musiikkia ei tulla
julkaisemaan erikseen.
Lavalle nousevat mm. Laura Voutilainen (Donna), Veeti Kallio (Sami) ja Nina Tapio (Roosa)
Ohjaajana MAMMA MIA! -veteraani Paul Garrington.

MAMMA MIA! – todellinen menestysmusikaali
PER-C ja ACE-Production yhdessä Helsingin Messukeskuksen kanssa tuottavat MAMMA MIA! hittimusikaalin Suomeen Judy Craymerin, Richard Eastin, Björn Ulvaeusin ja Littlestarin yhteistyössä
Universalin kanssa solmiman sopimuksen mukaisesti.
MAMMA MIA! on esitetty 440 kaupungissa ympäri maailmaa ja yli 60 miljoonaa katsojaa on
rakastunut musikaalin henkilöhahmoihin, tarinaan ja musiikkiin. Mukaansatempaavan tarinan
tapahtumapaikkana on kuvankaunis kreikkalainen saari. Donnan, nelikymppisen yksinhuoltajan, tytär
Sofia on menossa naimisiin. Sofia 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?
Taiteellinen ryhmä
Sävellys ja sanoitukset: Benny Andersson ja Björn Ulvaeus
Käsikirjoitus: Catherine Johnson
Tuotantosuunnittelu: Mark Thompson
Valosuunnittelu: Howard Harrison
Äänisuunnittelu: Andrew Bruce ja Bobby Aitken
Musiikin johto, lisäykset ja sovitukset: Martin Koch
Koreografi: Anthony Van Laast
Ohjaaja: Phyllida Lloyd
Valokuvat: http://mamma-mia.fi/fi/media/
Lipunmyynti: http://www.lippu.fi/mammamia
VIP-paketit: http://www.starsquad.fi/tapahtumat/mammamiamusikaali
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