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Godbitar ur Uusi Iloinen Teatteris musikteaterföreställning Soitellen
soteen! till M/S Viking Grace i januari 2017
Uusi Iloinen Teatteri (UIT) intar Östersjöns vågor med sin roliga och originella revy
när delar av föreställningen Soitellen soteen! kommer till Viking Graces nattklubb
Vogue 10–20.1.2017. På väg till Åbo får kryssningsresenärerna njuta av ett alldeles
speciellt nöjesupplägg när båtresan utöver de andra kryssningsupplevelserna också
ger möjlighet att få ta del av den Helsingforsbaserade Peacock-teaterns glada
musikspektakel.
I stjärnrollerna i denna sprudlande humoristiska föreställning, som tar upp aktuella frågor,
ser vi toppnamn inom finsk estradkonst och underhållning. Den version av Soitellen soteen!
som framförs på M/S Viking Grace har särskilt anpassats till fartygsmiljön och samlar de
bästa bitarna ur den revy som visades på Peacock-teatern sommaren 2016. Scenen på M/S
Viking Graces nattklubb Vogue intas av de betrodda UIT-skådespelarna Sari Siikander,
Jussi Lampi och Sanna Majuri, som har tagit publiken med storm på Helsingfors stadsteater,
samt den unga skådespelartalangen Paavo Kinnunen. Och som en extra glädjespridare får
vi dessutom se konståkaren och europamästaren Laura Lepistö. Soitellen soteen!föreställningarna på M/S Viking Grace ges till takterna av schlageridolen Jean S. och för de
fartfyllda dansnumren står Antton Laine, Kalle Lähde och Minttu Sinkkonen.
–

Föreställningen Soitellen soteen! på Åboruttens fartyg M/S Viking Grace är
underhållning när den är som bäst. Publiken får samtidigt njuta av världens
vackraste skärgård och fartygets förstklassiga restauranger och har dessutom
möjlighet att göra inköp. Att ta sig mellan föreställningen, restaurangen och
inkvarteringen är också sällsynt behagligt eftersom allt finns under ett och samma
tak ombord och man inte störs av januarirusket utanför, ler Valpuri Mäkinen som
är Viking Lines linjechef på rutten Åbo–Stockholm.

Boka plats till Soitellen soteen!-föreställningen på M/S Viking Grace till ett pris av 12 euro.
Föreställningen visas också på storbildsskärm och kan på så sätt ses gratis av alla
passagerare. På scenen utlovas fart och energi, sprudlande humor, musik och skickliga
dansare.
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