
Kuningatar Margareetan on tarkoitus osallistua ja pääministeri Sipilä mukana
Kansallisbaletin vierailulla Kööpenhaminassa

Ensi perjantain Lumikuningatar-ensi-illassa juhlitaan 100-vuotiasta Suomea Tanskan kuninkaallisessa
teatterissa

Tanskan kuningatar Margareetan on hovin mukaan tarkoitus osallistua ja Suomen pääministeri Juha Sipilä osallistuu Kansallisbaletin
Lumikuningatar-ensi-iltaan Kööpenhaminassa ensi viikon perjantaina 27.1. Pääministeri Sipilä tekee työvierailun Tanskaan ja isännöi esitystä Suomi 100 -
valtuuskunnan puheenjohtajana. Näytäntöön saapuu myös mm. useita ministereitä, diplomaatteja, tanskalaisia arvovieraita ja Suomen ystäviä. 

Kansallisbaletti vierailee Tanskan kuninkaallisessa teatterissa 27.–29.1.2017. Kansallisbaletin tanssijat esittävät Lumikuningattaren viikonlopun aikana
yhteensä neljä kertaa. Vierailu on yksi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden virallisista kansainvälisistä huippuhetkistä.

Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Kenneth Greven luoma teos pohjautuu Hans Christian Andersenin samannimiseen satuun. Greve on sijoittanut
teoksen sadan vuoden takaiseen Suomeen. Tuomas Kantelisen mukaansatempaava musiikki kuullaan esityksessä äänitteenä Suomen
kansallisoopperan orkesterin soittamana.

Kööpenhaminan esityksissä kertojana nähdään tanskalainen näyttelijä Vibeke Hastrup, joka on 30 vuotta jatkuneen uransa aikana näytellyt mm.
elokuvissa, tv-sarjoissa ja teatterissa. Viime vuosina Hastrup on vieraillut mm. tv-sarjoissa Vallan linnake ja Petos. Kertun roolissa tanssivat Salla Eerola
ja Tiina Myllymäki sekä Kain roolissa Michal Krčmář ja Sergei Popov. Teoksen nimiroolissa nähdään Hanako Matsune ja Yimeng Sun.

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto, Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti sekä Suomi 100 -ohjelma tukevat Kansallisbaletin vierailua
Kööpenhaminassa.

Kotimaassa vierailua voi seurata verkkosivulla www.oopperabaletti.fi/kiertueella ja Oopperan ja Baletin sosiaalisen median kanavissa. Lumikuningatar on
katsottavissa myös alkuperäisenä, suomenkielisenä versiona verkossa Oopperan ja Baletin Stage24-palvelussa.  

Kenneth Greve: Lumikuningatar
Esitykset Tanskan kuninkaallisessa baletissa 27.1.2017 klo 19.30, 28.1. klo 15 ja klo 19.30 sekä 29.1. klo 12
https://kglteater.dk/det-sker/sason-20162017/ballet/snedronningen/ 

  

Lisätietoja Kansallisbaletin vierailusta: 
viestintäpäällikkö Johanna Järventaus, p. 040 731 2213, johanna.jarventaus@opera.fi 
viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen, p. 050 307 1105, jussi.iltanen@opera.fi  

Akkreditoituminen pääministeri Sipilän vierailua seuraaville ja lisätiedot pääministerin ohjelmasta valtioneuvoston kanslian kautta:
EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 07 33, anne.sjoholm@vnk.fi  
Akkreditoituminen ti 24.1. klo 15 mennessä. Akkreditoinnin päätyttyä ei ole mahdollista tehdä muutoksia eikä jälki-ilmoittautumisia voida ottaa vastaan.

Suomen kansallisooppera ja -baletti on kansallinen taidelaitos, joka toimii koko Suomen hyväksi: Kansallisooppera on maan ainoa ammatillinen oopperatalo, Kansallisbaletti taas
maan ainoa ammatillinen balettiryhmä. Ohjelmistoon kuuluu sekä aikaa kestäviä klassikkoja että uusia teoksia, maailmalta ja kotimaasta. 
www.oopperabaletti.fi


