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JUHLAKONSERTTI 23.1. PERUUNTUU
Yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty ainakin tammikuun loppuun, joten valitettavasti konserttimme peruuntuu.
Pohdimme hallituksen ja esiintyjien kanssa olisiko konsertti mahdollista järjestää esimerkiksi myöhemmin keväällä.

MOSKOVAN PARATIISI -OPERETTI ALEKSANTERIN TEATTERISSA 9.3.
Aleksanterin teatterin lavalla nähdään riehakas harvinaisuus, kun Opera BOX tarttuu Dmitri Šostakovitšin Suomessa
esittämättömään mestariteokseen Moskva, Tšerjomuški - Moskovan paratiisi
Operetti on satiirinen ja optimistinen kuvaus kolmesta nuoresta pariskunnasta, jotka saavat puolueelta asumisoikeuden
Moskovaan rakennettavaan lähiöön, mutta kokevat, että käytännön asiat ovat monimutkaisempia kuin he ensin
kuvittelivat. Neuvostobyrokraateilla on omat röyhkeät suunnitelmansa siitä, mitä he haluavat tehdä näiden uusien
huoneistojen kanssa, ja yrittävät ahnaasti ottaa lahjuksia ja pitää huoneistot itsellään. Operetti on viihdyttävä
kokonaisuus, joka pilkkaa kommunistisen järjestelmän korruptuneisuutta ja Suojasää-kauden idealismia.
Teoksen musiikki on Šostakovitšin vitsikästä,
satiirisparodista tyyliä, jota hän käytti joissakin
varhaisteoksissaan, kuten elokuvamusiikeissaan tai
baleteissaan. Partituuri on täynnä energiaa ja
mieleenjääviä melodioita. Teoksen kantaesitys oli vuonna
1959 Moskovan operettiteatterissa.
Rooleissa: mm. Olga Heikkilä, Emilia Vesalainen-Pellas,
Sanna Iljin, Reetta Ristimäki, Ville Salonen, Eero Lasorla,
Jere Hölttä, Jukka Romu, Sampo Haapaniemi ja Rolf
Broman.
Teoksen ohjaus on Ville Saukkosen käsialaa ja kapellimestari Jonas Rannila johtaa Sinfonietta Ariadnea. Mukana myös
kamarikuoro Värina ja Skene-musiikkikoulun ensemble. Esityskieli on suomi.
Olemme tehneet 25 lipun varauksen ke 9.3 klo 19 Moskovan paratiisi -operetin ensi-iltaan. Paikkamme ovat
permannolla riveillä 9 & 10. Lipun voi ostaa ryhmähinnalla 58 € vain suoraan Aleksanterin teatterin omasta
lippumyymälästä varausnumerolla 591-2443152 perjantaihin 4.2.2022 mennessä. Koska ryhmähinta on sama kuin
eläkeläislipun hinta, eläkeläiset voivat hyvin ostaa lipun mistä tahansa Ticketmasterin myyntipisteestä tai www.lippu.fi.
jos niitä on saatavilla. Kiintiön tarkoituksena on kuitenkin osaltaan varmistaa lippujen saatavuus ja hyvä paikka
katsomossa.

Aloitamme illan jo klo 17.30 jäsentilaisuudella Salakapakka-tilassa, jonne Ville Saukkonen on lupautunut kertomaan
meille esityksestä. Mukaan mahtuu 25 henkilöä. Ilmoittautumiset mieluiten sähköpostilla: sihteeri@mariinskinystavat.fi
tai puhelimitse 1.3. mennessä.

JÄSENMATKA TUKHOLMAAN 4.-8.5.2022
Sekä Suomen että Ruotsin pandemiantilanteen takia olemme joutuneet siirtämään Tukholman teemamatkaamme
toukokuun alkuun 4.-8.5.2022. Ohjelma pysyy samana. Kuninkaallisessa oopperassa esitetään silloin Puccinin
pienoisoopperat Sisar Angelica ja Gianni Schicchi sekä Verdin Aida. Matkaesite ja ohjelma ohessa.
Matka tulee maksuun 30.3.22 ja siihen saakka se on peruttavissa.

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2022! Toivotaan että epidemia saadaan kuriin ja pystymme järjestämään mukavia
tilaisuuksia ja nauttimaan niistä yhdessä – turvallisesti!
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