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Kissakuume leviää: Suurmusikaali Cats myy ennätystahtia
Tampereen Teatteri julkisti syksyn 2017 Cats-suurmusikaalin marraskuun alussa. Lippujen
kysyntä on ollut todella huimaa, ja syksyn 2017 lipuista on myyty tai varattu nyt jo yli 80
prosenttia. Esityskertoja syyskaudella on 51.
Kevätkauden 2018 liput tulevat myyntiin maanantaina 9.1.2017.

Katsojatilasto 2016: Katsojamäärä nousi 8 000 katsojalla
Vuonna 2016 Tampereen Teatterin 412 esityksessä kävi yhteensä 103 762 katsojaa. Määrä nousi
edellisestä vuodesta lähes 8 000 katsojalla, sillä vuonna 2015 teatterin 373 esityksessä kävi
96 010 katsojaa.
Päänäyttämön täyttöprosentti oli huima 86 %, ja suosituimpia näytelmiä olivat jo viidettä vuotta
ohjelmistossa jatkanut Saiturin joulu (97 %), komedia Näytelmä joka menee pieleen (94 %) ja
Juha Jokelan mestarillinen aikalaiskuvaus Patriarkka (89 %).
Frenckell-näyttämön täyttöprosentti oli 79 %, ja koko vuoden suosituimpia näytelmiä olivat
komedia Ulkomaalainen (96 %), jännitysnäytelmä Kylmä murha (93 %) ja Sirkku Peltolan
uutuusnäytelmä Tyttö ja varis (91 %).

Kevätkaudella kaksi kotimaista ensi-iltaa: Katoava maa ja Tuttiritarimusikaali
Kevätkaudella 2017 ensi-illan saa kaksi kotimaista näytelmää. Frenckell-näyttämöllä 19.1. ensiiltavuorossa on Satu Rasilan kirjoittama Katoava maa, jonka rooleissa nähdään kaksi oikean
elämän pariskuntaa. Vanhenevana avioparina nähdään Ritva Jalonen ja Esko Roine, heitä
nuorina esittävät Ella Mettänen ja Antti Tiensuu. Näytelmän ohjaa teatterin pääohjaaja AnnaElina Lyytikäinen.
Katoava maa kertoo tarinan ikääntyvästä avioparista, jonka elämään tunkeutuu kutsumaton
vieras, Alzheimer. Näytelmä sijoittuu avioliiton muistoihin ja makuuhuoneisiin 60-luvulta tähän
päivään. Se on tarina rakkaudesta, joka kestää, kärsii, toivoo – ja on lopulta suurin.
Jukka Leistin vuosien unelma on ollut saada Tuttiritari-hahmo näyttämölle. Nyt unelma
toteutuu, kun 8.2. päänäyttämöllä saa kantaesityksen koko perheen seikkailumusikaali
Tuttiritari ja lohikäärmeen salaisuus. Seikkailumusikaali johdattaa katsojan erääseen kaukaiseen
kuningaskuntaan, jossa alkaa tapahtua kummia.
Musikaali on Leistin käsikirjoittama ja hän vastaa myös lauluista yhdessä kapellimestari Ari
”Kankku” Kankaanpään kanssa. Tuttiritarin roolissa nähdään itseoikeutetusti Leisti itse ja
tarinan muina hauskoina roolihenkilöinä nähdään Eeva Hakulinen, Matti Hakulinen, Mari
Turunen, Risto Korhonen, Ville Majamaa, Mari Posti, Pia Piltz, Elina Rintala, Elisa Piispanen,
Kirsimarja Järvinen ja Markku Thure. Ohjauksesta vastaa Mikko Viherjuuri. Upeasta ja
värikylläisestä lavastuksesta ja pukusuunnittelusta vastaa Marjatta Kuivasto.

