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Helsinki Dance Company tuo ohjelmistoonsa hauskan koko perheen tanssiseikkailun Keijukaisneuvos Koo. Teatterin taikaa ylistävän
koreografian on suunnitellut ryhmän taiteellinen johtaja Jyrki Karttunen, joka myös esiintyy teoksen nimiroolissa. Tanssijoina nähdään lisäksi
seitsemää viikonpäivää edustavat Jenni-Elina von Bagh, Sofia Hilli, Kai Lahdesmäki, Heidi Naakka, Mikko Paloniemi, Eero Vesterinen ja Sofia
Ylinen. Ensi-ilta on Helsingin Kaupunginteatterin studio Elsassa 9. lokakuuta.

Hyväntahtoinen, mutta hajamielinen Koo on ottanut tehtäväkseen suojella ja järjestää keijumetsän viikonpäivien toimintaa niin, että päivät
toistuisivat samassa järjestyksessä ja sunnuntain jälkeen tulisi aina maanantai. Varsin pian katsoja kuitenkin huomaa, että keijukaisneuvos
onkin itse jatkuvasti henkiolentojen suojelun sekä yleisön neuvojen ja avun varassa.

Luvassa on paitsi satumaisen kauniita kohtauksia myös slapstickiä ja farssia sekä toinen toistaan herkullisempia viikonpäivähamoja. Nähdään
mm. starttiapatiasta kärsivä Maanantai, tennisottelu Torstain ja Perjantain välillä sekä valloittavaa tanssia tähtien kanssa.

”Inspiraationani ovat toimineet Chaplinin elokuvat, niiden arkinen fantasia, hyväntahtoisuus ja humaanius. Myös henkiolentojen vähäpuheisuus
tuo mieleen mykkäfilmit”, kertoo Karttunen.

Musiikin lumoavaan keijumetsään on säveltänyt Tuomas Fränti. Lavastuksen ja valomaailman on suunnitellut William Iles. Puvut metsän
asukkaille on suunnitellut Karoliina Koiso-Kanttila. Maskeeraussuunnittelusta vastaa Milja Mensonen.

Keijukaisneuvos Koo sopii kaikille kouluikäisestä alkaen.

Keijukaisneuvos Koo, ensi-ilta 9.10.2014 Helsingin Kaupunginteatterin studio Elsassa (Ensi linja 2)
Liput 9-27 €

Helsingin Kaupunginteatterin lipunmyynti, puh. (09) 394 022 Ensi Linja 2, ma - pe klo 9 -18, Eläintarhantie 5, la klo 12 - 19, Eerikinkatu
2, ma - la klo 12 - 18 ja Lippupiste joka päivä klo 7-22 puh. 0600 900 900 (1,98 e/min pvm)
www.hdc.fi

Lehdistökuvat ja tiedote löytyvät kuvapankista. Salasanan saat tiedottajalta.
Lisätietoja: Helsingin Kaupunginteatteri, vastaava tiedottaja Kaisa Pelkonen, (09) 3940315, 0405523788

Helsinki Dance Company on maamme ainoa kiinteän ammattiteatterin yhteydessä toimiva tanssiryhmä. Helsingin Kaupunginteatterin
yhteyteen vuonna 1973 perustetun ryhmän taiteellisina johtajina on toiminut joukko nimekkäitä koreografeja kuten Jorma Uotinen,
Carolyn Carlson, Marjo Kuusela, Ari Tenhula, Nigel Charnock, Ville Sormunen, Kenneth Kvarnström ja vuodesta 2013 alkaen Jyrki
Karttunen. Tanssiesitysten lisäksi HDC:n monipuoliset tanssijat ovat osallistuneet myös Kaupunginteatterin tuottamiin musikaaleihin ja
puhenäytelmiin niin tanssijoina, laulajina, näyttelijöinä kuin koreografeinakin. Kansainvälisesti arvostettu ryhmä on kiertänyt
säännöllisesti niin ulkomailla kuin kotimaassakin 1980-luvulta lähtien. 


