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Helsingin Kaupunginteatterissa kävi kevätnäytäntökauden 2019 aikaa kaikkiaan 144 830 katsojaa. Kasvua
edelliseen kevääseen verrattuna tuli lähes 30 prosenttia. Yleisöä kiinnostivat erityisesti musikaali Kinky Boots,
hiihtäjä Aino-Kaisa Saarisesta kertova Tahto ja suosikkisarjakuvaan perustuva Fingerpori.

HKT:n suurin menestys oli musikaali Kinky Boots suurella näyttämöllä, jossa sen näki kevään loppuunmyydyissä esityksissä
kaikkiaan 54 004 katsojaa. Comeback – räpätessä roiskuu -farssi (6 881 katsojaa) sai eniten katsojia Arena-näyttämöllä, ja
pienellä näyttämöllä yleisöä kiinnosti erityisesti hiihtäjä Aino-Kaisa Saarisesta kertova Tahto (8 788 katsojaa).

Ruotsinkielisen Lilla Teaternin ohjelmistossa suosikiksi nousi Ens lite lugn i huset (4 452 katsojaa), ja Studio Pasilassa
suurimmat katsojaluvut keräsi Pertti Jarlan sarjakuvaan perustuva Fingerpori (7 314 katsojaa).

Helsingin Kaupunginteatterin tanssiryhmän Helsinki Dance Companyn Bonfire: Wandering Bands of Storytelling Sapiens sai
1 586 katsojaa.

HKT:n esityksiä nähtiin myös oman talon ulkopuolella. Ennätyssuosittu, vuodesta 2002 täysille saleille esitetty Kiviä taskussa
vieraili kevään aikana 16 esityksen verran yhdeksällä paikkakunnalla.

Lisäksi kulissikierroksille, työpajoihin, taiteilijatapaamisiin ja muihin yleisötyön tapahtumiin osallistui kevään aikana yli 8 000
teatterin ystävää. Kaupunginteatterilla oli kevään aikana ohjelmistossaan 23 eri tuotantoa, ja esityksiä nähtiin yhteensä 413.

Katsojaluku kasvoi myös koko näytäntövuotta tarkastellessa. Syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana Kaupunginteatterissa kävi
293 739 katsojaa, kun edellisellä 2017 – 2018-kaudella katsojia oli 278 751.

Myös syksyn 2019 ohjelmisto on kiinnostanut yleisöä, ja kasvua edellisen vuoden vastaavan ajankohdan
ennakkovaraustilanteeseen on yli 40 prosenttia. Syksyn esityksiin on myyty ja varattu yhteensä 57 600 lippua. Vuosi sitten
syksyn ennakkovaraustilanne oli 37 000 lippua.

”Tämän syksyn Disney-suurmusikaaliin Pieneen merenneitoon on varattu jo 28 000 lippua, vastaavasti viime vuonna
etukäteen ei niin tunnetun Kinky Bootsin ennakkomyynti oli keväällä vain 11 500, ja suosio lähti nousuun vasta esitysten
myötä”, sanoo teatterinjohtaja Kari Arffman.
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