
Keski-Uusimaa Sunnuntaina 24. 4. 2022

Sunnuntai
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Keravan Ooppera
harjoittelee taas

JAN PIPPINGSKÖLD

Klassikkomusikaali Viulunsoittiya
katolla saa ensi-iltansa koronan takia
vuoden aiottua myöhemmin.

Jan Pippingsköld

eravan Ooppera on
päässyt vihdoinkin
käsiksi Viulunsoitta-

Ja katolla -musikaalin
harjoituksiin. Ensi-ilta on syksyllä,
lokakuussa. Alkuperäinen suun-
nitelma oli, että Viulunsoittaja oli-
si nähtyjä viime syksynä, mutta
korona siirsi ensi-illan vuodella
eteenpäin.

Liikkeelle on lähtenyt jo lipun-
myyntikin:

- Ensimmäiset lippuvaraukset
saatiin ennen kuin harjoituksia oli
ehditty aloittaa. Sitä ei ole ennen
tapahtunut, Keravan Oopperan
puheenjohtaja Henrietta Grunn
iloitsee.

Ensimmäiset liput myytiin heti,
kun oopperalaiset laittoivat esiin
tiedon syksyn esitysten ajankoh-
dista.

-Viulunsoittaja katolla on tun-
nettu, siinä on paljon tuttuja sävel-
mia, Gninn selittää lipunmyynnin
vauhdikasta starttia.

Viulunsoittajan tutuimmat lau-
Iät taitavat olla Rikas mies Jos öisin
sekä Nousee päivä, laskee päivä,
mutta siinä on muutenkin paljon
tuttua musiikkia.

Se uppoaa nuorempaankin
kuulijakuntaan kuin meidän pe-
rinteinen yleisömme on, joten toi-
vottavasti se tuo meille uusia seu-

raajia, puheenjohtaja toivoo.
- Musiikki on jumalaisen iha-

nää, ylistää myös ohjaaja Anu
Häivä.

Keravan Ooppera on tuonut
näyttämölle koko joukon erilaisia
musiikkinäytelmiä viime vuosina,
muun muassa Jääkärin morsiamen

ja Hevoshuijarin. Oopperalaisilta
on totuttu odottamaan kiinnos-

tavia ja taidolla tehtyjä esityksiä.
Vaikka iso produktio siirtyi vuo-

della, työryhmä ei hajonnut. Joita-
kin henkilövaihdoksia tuli, koska
uudet aikataulut eivät kaikille ol-
leet mahdolliset. Aivan kaikki al-

kuperäisessä kokoonpanossa mu-

kana olleet eivät nyt pysty olemaan
mukana.

Anu Häivän mukaan keravalai-

set ovat hyvä ja sitoutunut ryhmä,
jonka kanssa on mukava työsken-
neliä.

Viulunsoittajan tapahtumat sijoit-
tuvat tsaarien aikaan ja kuvitteelll-
seen Anatevkan kylään Ukrainas-
sa. Pienen juutalaisen yhteisön
elämää mullistavat monet asiat.

Maailmaa ympärillä mullistavat
teknologian murros, uudet aat-
teet ja monet muut asiat. Perin-

teet murenevat, ja se näkyy köy-
hän maitomies Teyjen elämässäkin,
kun tyttärien avioliitot järjestyvät
kummallisella tavalla verrattuna

siihen, mitä perinteisesti on totut-
tu näkemään.

-Viulunsoittaja katolla on näy-
telmä tavallisen ihmisen elämästä,
jota maailmanluokan mullistukset
muuttavat.

Uudella tavalla ajankohtaiseksi
näytelmän tekee sen sijoittuminen
Ukrainan suunnalle. Kun ooppe-
ralaiset vihdoin pääsivät starttaa-
maan valmistautumisen koronan

takia siirrettyyn harjoituskauteen,
ensimmäinen kokoontuminen oli
tunteikas.

-Asiasta keskusteltiin ja sitä
käsiteltiin sen kautta, millainen

tulevaisuudenusko kyläläisillä on.

Harjoitukset ovat käynnistyneet hyvin, ja kevään aikana kokonai-
suus hahmotellaan pitkälle, ohjaaja Anu Häivä kertoo.

Suorastaan pelottavan
ajankohtainen tarina
- Ollaan Ukrainassa tai Valko-Ve-

näjälläja venäläiset joukot ajavat
kyläläiset kodeistaan.

-Koko ajanhan siellä puhutaan
Kievistä eli Kiovasta, ohjaaja Anu
Hähfä kertoo.

Jonkin viittauksen nykyaikaan
hän aikoo mukaan laittaa, mutta
Keravalla ei lähdetä modernisoi-

maan klassikkoa. Ajaton tarina
toimii sellaisenaan.

-Sehän alkaakin niin, että lau-
letaan " Perinteet, perinteet". Tosin
ne perinteet sitten kyllä murenevat
jatkossa.

Ohjaaja on joutunut miettimään,
mikä on tarinan sanoma.

-Lähestyn sitä siitä suunnasta,
että mitä näille ihmisille jää, kun

he lähtevät kylästään. Monille tä-
man päivän Ukrainassa se ei ole
mahdollista, mutta näille kylän
ihmisille jää läheisensä, rakkaansa.
Heidän kanssaan voi aloittaa uu-
destaan jossakin muualla.

-Joku heistä sanookin, että talot

ovat vain hirsiä ristissä, ja joku oli-
si voinut tuikata kyläpahasen tu-
leen jo aiemmin. Häivä kuvailee
anatevkalaisten elämänasennetta.

Teos ei alusta asti ollut nimel-

tään Viulunsoittaja katolla, vaan
sen työnimenä oli pitkään Tevje.

-Marc Chagallin maalaus Fidd-
ler eli Viulunsoittaja antoi aiheen
nimeen. Jotakin Chagallin kuva-
maailmasta olen pyytänyt lavasta-
jaa tuomaan lavasteisiimme.
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