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Syksyn 2015 musikaalitapaus, yleisö- ja arvostelumenestys Billy Elliot, on kerännyt jo 50 000 katsojaa Linnanmäen
Peacockiin. Unelmiin uskomisen tärkeydestä kertova suosikkimusikaali jatkaa Helsingin Kaupunginteatterin ohjelmistossa enää
vajaat kaksi kuukautta, 17. joulukuuta saakka. Sen jälkeen tilaa tehdään kevätkauden 2016 suurmusikaalille, Vampyyrien
tanssi.

Komeista joukkokohtauksistaan, hienoista roolisuorituksistaan, Elton Johnin monipuolisesta musiikista ja Lee Hallin
koskettavasta käsikirjoituksesta kiitetyn musikaalin ohjauksesta ja koreografiasta vastaa Markku Nenonen. Billy Elliotin
työryhmässä vuorottelee 38 lasta ja nuorta. Billyn roolissa nähdään vuoroiltoina Lassi Hirvonen, Amos Brotherus ja Henrik
Björklund, ja parhaan ystävän Michaelin roolissa vuorottelevat Luka Haikonen, Luca Elshout ja Kasper Virta. Erityisesti
musikaalin upeat lapsiesiintyjät ovat hurmanneet sekä yleisön että kriitikot.

Myös maailmalla huikean menestyksen saavuttanut ja elokuvanakin tunnettu Billy Elliot kertoo nuoresta, tanssijan urasta
unelmoivasta pojasta. Äitinsä (Emilia Nyman/Raili Raitala) menettänyt Billy asuu isänsä (Risto Kaskilahti/Kari Mattila),
isoveljensä (Petrus Kähkönen/Sami Paasila) ja isoäitinsä (Leena Uotila/Leenamari Unho) kanssa brittiläisessä
kaivoskaupungissa. Eletään 1980-lukua, ja perheiden toimeentulo on vaarassa pitkittyvän kaivosalan lakon takia. Tämä raju
tausta on kehyksenä unohtumattomalle tarinalle nuoren pojan taistelusta oman unelmansa puolesta. Se miten nyrkkeilykehä
vaihtuu Billyä kannustavan tanssiopettajan (Jonna Järnefelt/Helena Haaranen) vetämiin balettitunteihin ja nuorukaisen
intohimo tanssiin, vakuuttaa ja innoittaa lopulta vastustelevan perheen ja koko karuun elämään turtuneen työläisyhteisön. 

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.

Musikaalin omat nettisivut osoitteessa billyelliot.fi.

Billy Elliot -musikaalin ensi-ilta oli 27.8.2015, ja esitykset jatkuvat 17.12.2015 saakka Peacock-teatterissa (Tivolikuja 1)
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