
Mamma Mia! -musikaalin alkuperäisproduktio palaa Israeliin 20.
elokuuta – 5. syyskuuta 2015
Maailman menestyksekkäin musikaali MAMMA MIA! palaa Israeliin rajoitetuksi ajaksi kesällä 2015. Maailman laajuista superhittiä
esitetään Tel Avivin oopperatalossa 20. elokuuta ja 5. syyskuuta välisenä aikana.

Tel Avivin MAMMA MIA! seuraa samoja tuotannollisia arvoja ja teatterillisia standardeja kuin West Endin ja Broadwayn produktiot.
Tel Avivin oopperatalon ainutlaatuinen produktio vastaa Lontoon show'ta ohjauksen, koreografian, lavastuksen, valaistuksen ja
musiikin osalta. Israeliin lennätetään 100 000 kilon verran laitteita kahdella erityisrahtilennolla.
Vuonna 1999 esitetyn Lontoon ensi-illan jälkeen show'n on nähnyt yli 54 miljoonaa fania 39 produktiona 14 eri kielellä. MAMMA
MIA! on tuottanut yli 2 miljardia dollaria ja saanut ensi-iltansa yli 400 maailman suurimmassa kaupungissa. Lontoon West End -
produktio elää 16. tuotantokauttaan, ja New Yorkin produktio on yksi Broadway historian pisimmistä tuotannoista. Kansainvälinen
englanninkielinen kiertävä produktio on vieraillut tähän mennessä 80 kaupungissa ja esiintynyt yli 4,5 miljoonalle ihmiselle.
MAMMA MIA! on Judy Craymerin nerokas visio, jossa yhdistyy ABBAn ajattomien kappaleiden maaginen tarinan kerronta sekä
hurmaava perheen ja ystävyyden sekamelska kreikkalaisella saarella. MAMMA MIA! -elokuva on maailmanlaajuisesti kaikkien
aikojen tuottavin live-action-musikaalielokuva.
Catherine Johnsonin käsikirjoittaman MAMMA MIA! -elokuvan musiikista ja laulujen sanoituksesta vastaa Benny Andersson ja
Björn Ulvaeus. Ohjauksesta puolestaan vastaa Phyllida Lloyd ja koreografiasta Anthony Van Laast. Produktion suunnittelu Mark
Thompson, valosuunnittelu Howard Harrison, äänisuunnittelu Andrew Bruce & Bobby Aitken sekä musiikillinen ohjaus,
lisämateriaalit sekä -järjestelyt Martin Koch. MAMMA MIA! International Tour -produktion tuotannosta vastaa Judy Craymer,
Richard East ja Björn Ulvaeus Littlestarille yhteistyössä Universal, Stage Entertainmentin ja NGM:n kanssa.
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä välittää
matkailua koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön



matkailua koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön
alaisuudessa. Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

Lisätietoja: www.goisrael.fi 


