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Anna-Mari Kähärän ja Jussi Tuurnan säveltämä, uusi ja uskalias musiikkiteatteriesitys Kummitusjuna saa kantaesityksensä
Helsingin Kaupunginteatterin studio Pasilassa 14. lokakuuta. Sinna Virtasen ja Lauri Maijalan käsikirjoittaman ja Maijalan
ohjaaman rujonkauniin musikaalin tulkitsee Kaupunginteatterin huikea lauluryhmä Ochetti: Petrus Kähkönen, Tuukka Leppänen,
Sanna Majuri, Janne Marja-aho, Emilia Nyman, Tiina Peltonen, Ursula Salo ja Antti Timonen.

Railakkaan groteski, läpisävelletty Kummitusjuna uudistaa musiikkiteatterin perinteitä ja tuo Pasilan näyttämölle arjen nurjat ja
hurjat puolet. Pimeimpään vuodenaikaan sijoittuvissa tragikoomisissa pienoistarinoissa tavataan erilaisia hahmoja tiikeriin
rakastuneesta eläintarhanhoitajasta burnoutin partaalla rimpuilevaan yritysjohtajaan. Mustan huumorin sävyttämä
Kummitusjuna kulkee pitkin Helsingin metroreittiä paljastaen niin pienten kuin suurtenkin ihmisten syvimmät halut ja salat
kaikessa kohtuuttomuudessaan ja koomisuudessaan.

Nelihenkisen multi-instrumentalisteista koostuvan orkesterin kapellimestarina toimii säveltäjä Jussi Tuurna:

”Musiikin tyylit ja sävyt vaihtelevat lyyrisestä pateettiseen, humoristisesta ironiseen. Sävellysten ytimessä on yhtäältä ryhmä,
huikea ensemble, jolle teos on sävelletty, toisaalta Virtasen ja Maijalan teksti; sen musta huumori ja räävittömyys, mutta myös
herkkä kaipaus ja rehellinen vilpittömyys. Musiikissa vuorottelevat moninaiset solistiset jaksot isojen ja vaativien ensemble-
vyörytysten kanssa. Tälle ryhmälle on voinut säveltää hyvin vaativaa laulettavaa ja nopeasti vaihtuvia karaktereja. Teos on
tutkimusmatka meille kaikille prosessiin osallistujille musiikkiteatterin loputtomista mahdollisuuksista.”

Kummitusjunaan johtanut ainutlaatuinen prosessi sai alkunsa jo vuonna 2009, kun ryhmä päätti kokoontua säännöllisesti
tutkiakseen uusia, omaperäisiä ja musiikkiteatterin perinnettä uudistavia tapoja yhdistää musiikin ja teatterin ilmaisukeinoja. 
Vuosien aikana prosessi eteni yhä suurempien keikkojen ja konserttien kautta kohti kokoillan esitystä.

Kirjailija, ohjaaja Lauri Maijala (s.1986) on ohjannut esityksiä mm. KOM- teatteriin, Viirus-teatteriin, Teatteri Vanhaan Jukoon,
Oulun Kaupunginteatteriin, Lappeenrannan Kaupunginteatteriin sekä Turun Linnateatteriin. Maijala on myös kirjoittanut useita
näytelmiä, ohjannut kaksi oopperaa, kuunnelman sekä pitkän elokuvan. Useat Maijalan esityksistä ovat kiertäneet festivaaleilla
Suomessa ja Euroopassa. Maijalan ohjaama ja kirjoittama Där vi en gång flått / Missä nyljimme kerran (Viirus-teatteri 2013-
2014) palkittiin Thalia-palkinnolla 2015 ja Kullervo (Teatteri Vanha Juko, Teatteri Telakka ja Rakveren Teatteri) oli yksi kolmesta
Näyttämötaiteen valtionpalkinnon saaneesta esityksestä 2013. Maijala on toiminut kahtena vuotena myös Stage-
teatterifestivaalin taiteellisena neuvonantajana. Tällä hetkellä Maijala on KOM-teatterin toinen taiteellinen johtaja ja ohjaaja.
Kummitusjuna on Maijalan ensimmäinen ohjaus Helsingin Kaupunginteatterissa.

Kummitusjunan ensi-ilta 14.10.2015 studio Pasilassa (Ratamestarinkatu 5) 
Ikäsuositus 16-vuotiaasta alkaen
Liput: 32 €

Kummitusjunalla on omat sometilit Istagramissa, Facebookissa ja Twitterissä.
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