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Rantasalmen Nuorisoteatterin kevään 2018 musikaali Hairspray oli kokonaisuudessaan onnistunut
tuotanto. Kiitämme kohteliaimmin saamastamme 4000 euron avustuksesta musikaalin puvustuskuluihin.
Hairspray-musikaalia alettiin valmistaa keväällä 2017 alkaen, jolloin musikaalin oikeudet varmistuivat.
Kevään aikana valmistelimme myös mm. musikaalin markkinointimateriaaleja ja työstimme laulunuotteja
kuntoon. Syksyn 2017 aikana käynnistyi musikaalin varsinainen tuotanto näyttelijäntyön, tanssin, laulun ja
musikaaliorkesterin opetuksella. Jokaisella osa-alueella oli viikoittain yhdet harjoitukset koko lukuvuoden
2017–2018 kestävän harjoituskauden läpi. Syksyn aikana varmistui myös lopullinen taiteellinen työryhmä ja
aloitettiin pukujen, lavastuksen, kampauksien ja maskeerauksen suunnittelu. Valo- ja äänisuunnittelu alkoi
varsinaisesti keväällä 2018.
Tuotannossa oli mukana 34 harrastajaa, joista nuorimmat olivat 8.-luokkalaisia. Suurin osa harrastajista oli
Rantasalmen lukion musiikkiteatterilinjalta. Harrastajien lisäksi jouduimme palkkaamaan
musikaaliorkesteriin kaksi ammattimuusikkoa, kitaristin ja pianistin, sillä omista harrastajistamme näihin
instrumentteihin ei valitettavasti löytynyt osallistujia/osaajia. Osa opettajista vaihtui kauden aikana mm.
armeijaan lähdön vuoksi. Musikaali valmistettiin yhteistyössä Järvi-Saimaan kansalaisopiston (opetus),
Rantasalmen lukion ja Savonlinnan ammattiopisto SAMIedun (lavastus) kanssa. Lisäksi mukana tuotannossa
oli yli sata talkoolaista ja muita yhteistyökumppaneita sponsoreina.
Musikaalia markkinoitiin läpikauden ryhmäkirjeillä, julistein, flyerein, ilmoituksin sekä vahvasti myös
teatterin omien sosiaalisen median kanavien ja kotisivujen kautta. Esitykset täyttyivät tasaisesti ja loppujen
lopuksi lähes kaikki esitykset olivat loppuunmyytyjä. Esityksiä oli kaikkiaan 14 ja musikaali keräsi yleisöä
lähes 2500 henkeä. Tämä on Nuorisoteatterin historiassakin suurenmoinen saavutus. Näytelmän esitykset
olivat ajalla 20.4.–12.5.2018.
Hairspray-musikaali oli Nuorisoteatterille sekä taiteellinen- että yleisömenestys. Musikaaliorkesteri
taitavine harrastajasoittajineen loi musikaalille vahvan pohjan. Pääosan esittäjä Aada Lyytikäinen suoriutui
Tracy Turnbladin roolistaan ansioituneesti, sillä rooli oli laulullisesti että näyttelijäntyöltään erittäin
haastava. Myös muut roolit saatiin myös roolitettua hyvin jokaisen osallistujan mielenkiinnon ja taitotason
mukaan. Hyväntuulinen Hairspray kertoi tarinan ennakkoluulojen karsimisesta ja kaikkien ihmisten
yhdenvertaisesta kohtaamisesta. Positiivisuus ja tekemisen ilo välittyi myös yleisölle ja yhteenkuuluvuuden
tunne oli käsin kosketelta myös nuorten harrastajien tiiviissä työryhmässä.
Kokonaisuudessaan Rantasalmen Nuorisoteatterin Hairspray oli erittäin onnistunut musikaali, jonka
pohjalta on jälleen hyvä lähteä tekemään uusia tuotantoja meidän kaikkien iloksi.

