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Den irländska musikalen Once får Nordenpremiär den 28 oktober på Lilla Teatern. Intresset för
musikalen har varit stort och efterfrågan på biljetter har fått teatern att sätta in extra speldatum
redan innan premiären.
Den jordnära kärlekshistorien mellan två unga gatumusikanter i Dublin har blivit en 2000-talsklassiker, både som film och på scen,
med en bred och hängiven skara fans världen över. Nu sätter Lilla Teatern upp den varmt livsbejakande Broadwaysucceń i
konstnärliga ledaren Jakob Höglunds regi och koreografi, och i nyskriven finlandssvensk språkdräkt. För översättningen av
manus och lyrik står Annina Enckell respektive Tobias Zilliacus.
”Once är berättelsen vi behöver just nu”, säger Jakob Höglund. ”Once handlar för mig om solidaritet, medmänsklighet och att
aldrig ge upp sin dröm. Trots att karaktärerna i pjäsen inte har det särskilt väl ställt själva, gör de allt för att hjälpa och stöda
varandra framåt. Jag tror vi alla behöver bli påminda om hoppfullhet i denna tid. ”
I huvudrollerna ser vi Helsingfors stadsteaters musikalstjärna Tuukka Leppänen och den meriterade solisten Emma
Klingenberg. I övriga roller ses Ulriikka Heikinheimo, Aili Järvelä, Santeri Helinheimo Mäntylä, Aleksi Kaufmann, Robert
Kock, Molla Rantamäki, Pia Runnakko, Kalle Ruusukallio, Vilja Seivo, Riku Vartiainen, Alexander Wendelin och

Joachim Wigelius.
Förhandsföreställningarna inleds måndagen 26.10 och premiären ges onsdagen 28 oktober kl 19. Yle Teema visar filmen Once
9.10 kl. 21. Den kan ses på Yle Arenan 7 dagar efter det.

*************

”Once on tarina jota tarvitsemme nyt” – lisäesityksiä myyntiin
Irlantilainen musikaali Once saa pohjoismaisen ensi-iltansa 28. lokakuuta Lilla Teaternissa.
Suuren kysynnän vuoksi teatteri tuo myyntiin lisäesityksiä jo ennen ensi-iltaa.
Dubliniin sijoittuva kahden nuoren katusoittajan rakkaustarina on muodostunut 2000-luvun klassikoksi sekä elokuvana että
näyttämöllä, ja sillä on vankka ja laaja fanikunta ympäri maailman. Lilla Teaternissa Broadway-hitin ohjaa ja koreografioi teatterin
taiteellinen johtaja Jakob Höglund. Ruotsinkielisestä käännöksestä vastaavat Annina Enckell (libretto) ja Tobias Zilliacus
(laulujen sanat).
”Once on tarina jota tarvitsemme nyt", sanoo Jakob Höglund. ”Once kertoo mielestäni solidaarisuudesta,

”Once on tarina jota tarvitsemme nyt", sanoo Jakob Höglund. ”Once kertoo mielestäni solidaarisuudesta,
lähimmäisenrakkaudesta ja siitä että unelmistaan ei pidä luopua. Vaikka esityksen hahmoilla ei ole kummoiset oltavat, he tekevät
kaikkensa auttaakseen ja tukeakseen toisiaan. Luulen, että näinä aikoina me kaikki tarvitsemme muistutusta siitä, että toivoa on”.
Päärooleja näyttelevät Helsingin Kaupunginteatterin musikaalitähti Tuukka Leppänen ja palkittu laulaja Emma Klingenberg.
Muissa rooleissa nähdään Ulriikka Heikinheimo, Aili Järvelä, Santeri Helinheimo Mäntylä, Aleksi Kaufmann, Robert
Kock, Molla Rantamäki, Pia Runnakko, Kalle Ruusukallio, Vilja Seivo, Riku Vartiainen, Alexander Wendelin ja Joachim
Wigelius.
Ensimmäinen ennakkoesitys on 26.10. ja ensi-ilta on 28.10. Yle Teema esittää Once-elokuvan 9.10. klo 21 ja se on katsottavissa
Yle Areenassa seitsemän päivää sen jälkeen.

