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Helsingin Kaupunginteatteri hemmottelee musikaalin ystäviä tuomalla ohjelmistoonsa Elton Johnin säveltämän, maailmalla
huikean menestyksen saavuttaneen Billy Elliotin (2005). Elokuvanakin (2000) tunnetun, Lee Hallin käsikirjoittaman musikaalin
on suomentanut Mikko Koivusalo. Ohjauksesta ja koreografiasta vastaa Markku Nenonen ja kapellimestarina on Risto
Kupiainen. Nuoresta, tanssijan urasta unelmoivasta pojasta kertova Billy Elliot saa Suomen ensi-iltansa 27. elokuuta Peacock-
teatterissa. Billyn roolissa vuorottelevat Henrik Björklund, Amos Brotherus ja Lassi Hirvonen.

Billy parhaan ystävän, Michaelin, roolissa vuorottelevat Luka Haikonen, Luca Elshout ja Kasperi Virta ja musikaalin muissa
rooleissa nähdään mm. Jonna Järnefelt, Helena Haaranen, Risto Kaskilahti, Kari Mattila, Leena Uotila, Leenamari Unho, Petrus
Kähkönen, Tuukka Leppänen, Emilia Nyman, Raili Raitala, Antti Timonen, Panu Vauhkonen, Pekka Hiltunen, Unto Nuora ja Mikko
Vihma.

Tarina sijoittuu 1980-luvulle brittiläiseen kaivoskaupunkiin, jossa perheiden toimeentulo on vaarassa pitkittyvän kaivosalan
lakon takia. Billyn äiti on kuollut, ja hän asuu isänsä, isoveljensä ja isoäitinsä kanssa. Tämä raju tausta on kehyksenä
unohtumattomalle tarinalle nuoren pojan taistelusta oman unelmansa puolesta. Se miten nyrkkeilykehä vaihtuu balettitunteihin
ja nuorukaisen intohimo tanssiin, vakuuttaa ja innoittaa lopulta vastustelevan perheen ja koko karuun elämään turtuneen
työläisyhteisön. 

Billy Elliotin visuaalisen ilmeen Peacock-näyttämölle suunnittelevat lavastajat Jani Uljas ja Jari Ijäs sekä valosuunnittelija William
Iles. Musikaalin kaikkiaan 300 pukua suunnittelee Elina Kolehmainen.

Billy Elliotin työryhmässä on ammattinäyttelijöiden ja -tanssijoiden lisäksi mukana 36 lasta ja nuorta, jotka on valittu
monivaiheisten koe-esiintymisten kautta ensin koulutusryhmään ja lopulta mukaan itse esitykseen.

Lukuisia palkintoja voittanut musikaali on häikäissyt yleisöä Lontoon West Endissä vuodesta 2005 alkaen ja valloittanut
teatteriyleisöt ympäri maailmaa. Lähes 10 miljoonaa katsojaa on jo nähnyt tämän upean tarinan.

Tunnetun englantilaisen laulajan, pianistin, lauluntekijän ja säveltäjän Sir Elton Johnin unohtumaton musiikki, näyttävät
tanssikohtaukset ja koskettavan vahva tarina, huumori ja kauneus tekevät Billy Elliotista ikimuistoisen musikaalielämyksen.

Billy Elliot -musikaalin lipunmyynti aloitetaan 8. tammikuuta 2015.

Billy Elliot -musikaalin ensi-ilta 27.8.2015 Peacock-teatterissa, joka toimii Helsingin Kaupunginteatterin
musiikkiteatterinäyttämönä teatteritalon peruskorjauksen aikana.

Liput: aikuiset 54 €, nuorisolippu 38 €             

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.hkt.fi 
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