
The Sound of Music on yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja 

tunnetuimmista musikaaleista. Vaasan kaupunginteatterin raikas suurmusikaali on täynnä 
unohtumattomia lauluja ja suuria tunteita upealla visuaalisuudella maustettuna. 

Vaasan Kaupunginteatterissa  1.10.2020 klo 13.00 
alkaen. 

Matka alkaa Kokkolasta klo 09.30 bussilla Vaasaan, siellä syömme 
lounaan (huomioiden L, G yms, kertokaa ilmoittautumisen 
yhteydessä) ja katsomme ja kuuntelemme musikaalin, Väliajalla 
nautimme kahvin, Esityksen jälkeen palaamme tähän päivään ja 
bussilla kotia kohti. Paikkoja on varattu 50 kpl. 

Tällä ”kattauksella” matkan hinta on 68,00€/osallistuja!!  

ps, bussin tavaratilaan sopii myös muutama rollaattori, 

 

The Sound of Music on tarina rohkeudesta ja oman tien löytämisestä. Musikaali sijoittuu Itävaltaan 
1930-luvun loppuun, jolloin Euroopassa puhaltavat uudet ja kohtalokkaat tuulet. Maailmansodan 
kynnyksellä nuori nunnakokelas Maria Rainer päätyy seitsemän lapsen kotiopettajaksi kapteeni von 
Trappin perheeseen. Ilman äitiä kasvaneet lapset kaipaavat huomiota ja rakkautta. Maria, 
omaperäisellä ja villillä metodillaan, saa perheen uskomaan itseensä ja herättää perheen yhteisen 
musiikkiharrastuksen uuteen kukoistukseen. Lapset eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka kaipaavat 
rakkautta elämäänsä. Romanttisen teoksen lämminhenkisen pinnan alla kulkee hurja, sodan uhasta 
syntyvä pohjavire. Musikaalin kiehtova tarina perustuu tositapahtumiin. 

Musikaali on vallannut maailmaa jo vuosikymmenten ajan. Vuonna 1965 valmistunut, useita Oscar-
palkintoja kahminut elokuvaversio sulatti katsojien sydämet Julie Andrewsin tähdittämänä. Vaasan 
kaupunginteatterissa klassikkotarinaa tulkitsee suuri joukko näyttelijöitä, tanssijoita ja rohkeita 
lapsiesiintyjiä sekä upea kymmenhenkinen orkesteri. 

ILMOITTAUTUMISET  MATKALLE  17.9.202 MENNESSÄ  JA  MATKAN MAKSU VIIMEISTÄÄN 
21.9.2020! 

Ilmoittautumisen voi tehdä 7.9.2020 alkaen sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhelimitse ja 
kun on saanut vastauksen paikasta niin matkan voi maksaa EL-KOKKOLAN 
YHDISTYKSEN tilille FI13 5162 0040 0467 50 ja maksun aiheeksi sen henkilön nimi, joka 
osallistuu matkalle. Maksu tulee suorittaa 21.9.2020 mennessä ja siten varmistaa 
matkansa. 

Jäsenrekisterin päivitystä varten, ilmoittakaa nimi puh.nro, sähköpostiosoite. 

Ilmoittautumisia vastaanottavat: 

Mikko Känsälä puh 0400 686347; email mikko.kansala@gmail.com  

Marjatta Tjaru puh 0400 974127; email marjatta.tjaru@gmail.com 
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KÄSIKIRJOITUS     HOWARD LINDSAY JA RUSSEL CROUSE                                  

MUSIIKKI     RICHARD RODGERS                                                     

SANOITUS     OSCAR HAMMERSTEIN II                                                

KÄSIKIRJOITUS     HOWARD LINDSAY JA RUSSEL CROUSE                                   

Perustuu Maria Augusta Trappin teokseen The Trapp Family Singers 

Esitysoikeuksia valvoo R&H Theatricalsin puolesta Concord Theatricals Ltd. 

OHJAUS     SEPPO VÄLINEN 

KAPELLIMESTARI      SAULI PERÄLÄ 

KOREOGRAFI     JARI SAARELAINEN (vier.) 

LAVASTUS     MARKUS TSOKKINEN (vier.) 

PUKUSUUNNITTELU     PAULA VARIS 

 


