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Helsingin Kaupunginteatterin syksyn 2020 musikaali on suosittuun elokuvaan pohjautuva
musikaaliuutuus Päiväni murmelina (Groundhog Day, 2016). T im Minchinin säveltämän ja sanoittaman
ja Danny Rubinin käsikirjoittaman musikaalin ohjaa Suomen musikaalikomeetta Samuel Harjanne –
mies menestysmusikaalien Kinky Boots ja Pieni merenneito takaa. Pikkukaupunkiin jumittuvasta
säämiehestä kertovan musikaalikomedian päärooleissa nähdään Lari Halme ja Maria Lund.

”Ajankohtaisen Päivänäni murmelina -musikaalista tekee se, että Murmelipäivää vietetään jälleen ensi
sunnuntaina! Mutta vakavasti puhuen, aina ajankohtaista on tarinassa korostuva, hetkessä olemisen
tärkeys. Me ihmiset elämme usein joko tulevaisuudessa tai menneisyydessä, mutta hetkessä elämisen
taito on katoavaista ja harvinaista. Päiväni murmelina laittaa katsojan pohtimaan omaa rajallista aikaansa
tässä elämässä, ja sitä miten aikansa haluaa käyttää. Aika on meidän arvokkainta valuuttaa”, sanoo
ohjaaja Samuel Harjanne.

Tv:stä tuttu, itsekeskeinen säämies Phil Connors lähetetään vastalauseistaan huolimatta syrjäiseen
tuppukylään, Punxsutawneyhin, raportoimaan perinteisestä Murmelipäivästä. Lumimyrskyn vuoksi
kuvausryhmä joutuu jäämään paikkakunnalle, ja kauhukseen Phil tajuaa heräävänsä aina uudestaan
samaan Murmelipäivän aamuun ja tutun herätyskellon säveliin. Loopissa eläminen saattaa hetken aikaa
tuntua hauskalta, kun teoilla ei ole seurauksia, ja aamulla kaikki on ennallaan ja alkaa alusta. Miten
tilanteesta voi hyötyä itse, tai voisiko siitä olla apua myös muille? Toistuvien päivien aikana Phil ehtii
tutustua pikkukaupungin asukkaisiin ja erityisesti uuteen työkaveriinsa, tv-tuottaja Rita Hansoniin. Mitä
kaikkea täytyykään tapahtua, ennen kuin Phil on valmis heräämään uuteen aamuun?

Philin roolin näyttelee mm. Tampereen Teatterin Notre Damen kellonsoittaja -musikaalista tuttu Lari
Halme ja Ritan roolissa nähdään ensimmäistä kertaa Helsingin Kaupunginteatterissa vieraileva Maria
Lund.

Suunnittelijaryhmässä on mukana tuttuja tekijöitä HKT:n edellisistä suosikkimusikaaleista, mutta myös
uusia nimiä. Suomennoksesta vastaavat Reita Lounatvuori ja Hanna Kaila. Koreografiat yli 30-henkiselle
esiintyjäryhmälle suunnittelee englantilainen Simon Hardwick, ja 11-henkisen orkesterin kapellimestarina
toimii Eeva Kontu. Lavastuksen on suunnitellut Peter Ahlqvist ja puvut Elina Kolehmainen.
Valosuunnittelijana vierailee ruotsalainen Palle Palmé, ja äänisuunnittelija on Kai Poutanen. Naamioinnin
suunnittelee Maija Sillanpää.

Bill Murrayn ja Andie MacDowellin tähdittämä Päiväni murmelina -elokuva (1993) on listattu maailman
parhaimpien elokuvien joukkoon. Lontoossa vuonna 2016 ensi-iltansa saanut musikaalisovitus oli heti
valtava menestys, ja se palkittiin parhaana uutena musikaalina Lawrence O livier -palkinnolla. Broadwaylle
musikaali saapui seuraavana vuonna, ja nyt vuorossa on Helsingin valloitus.

Groundhog Day eli Murmelipäivä on Y hdysvalloissa ja Kanadassa vietettävä vuotuinen juhlapäivä, jolla
ennustetaan kevään tuloa. Helmikuun 2. päivänä metsämurmeli houkutellaan kurkistamaan ulos
talvipesästään. Mikäli sää on aurinkoinen ja murmelin varjo näkyy, kestää talvi vielä vähintään kuusi
viikkoa. Tunnetuinta Murmelipäivän juhlaa vietetään Pennsylvanian Punxsutawneyssa.

Päiväni murmelina -ensi-ilta 27.8.2020 Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä (Eläintarhantie 5)
22 € - 88 € (sis. pm.)
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