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Seuraavat esitykset

To 26.01.2017 19:00 
ESIRIPPU AUKEAA

Pe 27.01.2017 19:00 
KAUAS PILVET KARKAAVAT

Pe 27.01.2017 19:00 
PAPIN PERHE

La 28.01.2017 13:00 
PAPIN PERHE

La 28.01.2017 13:00 

Jyväskylän kaupunki » Kirjasto ja kulttuuri » Kaupunginteatteri » Ohjelmisto » Diivat

Ken Ludwig

DIIVAT

Liput 26 € / 24 € / 18 € 

 (http://shop.sodexo.�/jkt/)

Yleistä Kuvia Aikataulu Traileri Arvostelut & jutut

Leo ja Jack, kaksi englantilaisen k oulukunnan lahjakasta näyttelijää, o vat vähemmän menest yksekkäällä
Shakespeare-kiertueella Amerikassa. R ahat alkavat olla lopussa, nälkä kurnii ja usk o koko näyttelemiseenkin
horjuu. Junassa matkalla seur aavaan esiintymispaikkaan Leo lukee lehdestä ilmoituksen, joka herättää
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Jaa sivun sisältö:

hänessä toivonkipinän: olisiko tässä se mahdollisuus, jossa näyttelijäntaidoista v oisi olla hyötyä jopa
äkkirikastumiseen..? Kekseliäinä tyyppeinä he tarttuvat ilmoitukseen, jossa eräs v arakas rouva etsii
kadonneita sukulaisiaan perinnönjak oon. Hetkellinen hidaste aiheutuu toki siitä, että etsit yt ”Max ja Steve”
taitavatkin olla tyttöjä.

"Kyllä, kyllä homma toimii! Minä olen Maxine ja sinä Stephanie."  
"Minä en pukeudu naiseksi."  
"Edes miljoonasta? Kysymys kuuluu vaan, minkä koltun valkkaat."

Kuinka käy, kun näitä ihastuttavia ”neitoja” vastaanottamassa ovat mitä hurmaavimmat kaunokaiset Meg ja
Audrey lähipiireineen? Seurue alkaa v almistella pientä näytelmäohjelmanumeroa Megin pian k oittaviin
häihin. Miehet mekoissaan ajautuvat tukaliin tilanteisiin ja kätk ettyjen tunteiden piinaavaan poltteeseen.
Jääkö perintö saamatta – se jää nähtäväksi. K en Ludwigin mestarikomedia Ola Tuomisen ohjaamana tarjoaa
syksyn hulvattomimman naurulatauksen!

-------------------------------------------------------------

Diivat

Hulvaton naurulataus

Ohjelmistossa la 6.5.2017 saakka  
Ensi-ilta 4.11.2016 suurella näyttämöllä

Esityksen kesto 2 h 10 min, sisältäen väliajan  
 

Liput 26 € / 24 € / 18 €  

R-kioskilta lippuja ostettaessa tapahtumanumero on 112547

Käsikirjoitus Ken Ludwig 
Suomennos Reita Lounatvuori  
Ohjaus Ola Tuominen  (vier.) 

Lavastus Maarit Kalmakurki  (vier.) 
Pukusuunnittelu Tuovi Räisänen  
Valosuunnittelu Japo Granlund  
Äänisuunnittelu Ari Lampinen 

Koreografia Terhi Kuokkanen  (vier.) 

Rooleissa 
Joni Leponiemi, Antti Niskanen, Maija Andersson, Saara Jokiaho, Hannu Hiltunen, Anneli Karppinen,

Hannu Lintukoski ja Miikka Tuominen
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