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Nyt mennään maailman ympäri! 

Raaseporin kesäteatteri taikoo Jules 

Vernen klassikkoseikkailusta vauhdikkaan 

naurupommin 

 
Raaseporin kesäteatterin Verne-klassikossa sattuu ja tapahtuu matkalla 

maailman ympäri - etualalla Charlotta Ahonen, Wilhelm Nielsen ja Felix 

Lönnqvist. 

 Kai Jauhiainen 
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Monen lapsuudessa Jules Vernen klassikkokirjat taisivat kulua 

hiirenkorville. Raaseporin kesäteatteri tarjoaa tänä kesänä Jules Vernen 

kirjaan pohjautuvan näytelmän "Jorden runt på 80 dagar". Ensi-ilta oli 

torstaina ja se osui nappiin. Alkuillan uhkaavat sadepilvetkin väistyivät 

lopulta. 

Raaseporin kesäteatteri on Suomen suurin ruotsinkielinen kesäteatteri. 

Moni suomenkielinen arastelee sen esityksiä kielisyistä, mutta rohkeus 

kannattaa. Näytelmä ei ole musikaali, mutta musiikilla on iso rooli. Juoni 

on sen verran pelkistetty ja kaikkien tuntema, että mukana tarinassa 

pysyy vaikka kouluruotsilla. 

Erityistunnustuksen ansaitsee karjaalainen lavastaja Petri Horttana. 

Lavastus aukeavine maapalloineen tarjoaa hyvät puitteet 

kokonaisuudelle. 

Ohjaaja Tom Rejström on saanut seikkailun kulkemaan notkeasti ja 

vapautuneesti. Torstain ensi-illasta ei huomannut mahdollista 

alkukankeutta. Raaseporin kesäteatteri on perinteisesti loistanut nuorten 

näyttelijöiden energialla ja niin nytkin. Nuorta esiintymisen riemua on 

vaikka vientituotteeksi! 

Näyttelijät hoitavat leiviskänsä hyvin ja mitään rimanalituksia ei ole, hyviä 

suorituksia senkin edestä. Markus Haakana on vahva Pihileas Foggin 

pääroolissa ja Emma Nordblad eläytyy vahvasti Jeanne Passepartoutin 

osaan. Jim Slotte tekee hyvää työtä sinnikkään Scotland Yard-etsivän 

osassa ja tunnustuksen ansaitsee myös Antonia Atarah Aoudan roolista. 

Estradilla näkyy paljon tuttuja kasvoja. Mustion kesäteatterin 

"Viimeisestä patruunasta" tutut Tommy Haakana ja Dan Idman 

naurattavat elefantin ja elefantinmyyjän rooleissa. 

Viiden muusikon bändiä johtaa pianisti Patricia Antman. 



Näytelmä kertoo klassisen seikkailutarinan, jossa Phileas Fogg lupaa 

kiertää maapallon 80 päivässä vuonna 1862 ja vetona Lontoon 

Reformiklubilla on 60.000 puntaa. Perässä kiertää kapuloita rattaisiin 

heittämässä etsivä Fix. Reitti kulkee Suezin kautta Bombayhyn, 

Kalkuttaan, Hongkongiin, San Fransicoon, New Yorkiin ja Liverpooliin. 

Lopilta päädytään Lontooseen - viime tipassa toki, mutta loppu on 

onnellinen. 

Miten muuten voisi kesän 2,5 tunnin mittaisessa naurupommissa olla? 

Suositellaan lämpimästi! 

Maailman ympäri matkustetaan 4.8. asti 

Raaseporin kesäteatteri on Suomen suurimpia ulkoilmateattereita. 

Ruotsinkielisen kesäteatterin perinne alueella juontaa juurensa vuoteen 

1966.  Ohjelmistoon on alusta alkaen sisältynyt teatterille varta vasten 

käsikirjoitettuja paikallishistoriallisia alkuperäisteoksia, sekä tunnettuja 

musikaaleja ja perhenäytelmiä. Raaseporin kesäteatteria on alusta asti 

pyörittänyt Västnyländska Ungdomsringen. 

Tämän kesän riemupilleri "Jorden runt på 80 dagar" nähdään lauantaina 

29.6. kello 16, sunnuntaina 30.6. kello 16, keskiviikkona 3.7. kello 19, 

torstaina 4.7. kello 19, lauantaina 6.7. kello 16, sunnuntaina 7.7. kello 16, 

keskiviikkona 10.7. kello 19, torstaina 11.7. kello 19, keskiviikkona 17.7. 

kello 19, torstaina 18.7. kello 19, lauantaina 20.7. kello 16, sunnuntaina 

21.7. kello 16, keskiviikkona 24.7. kello 19, torstaina 25.7. kello 19, 

sunnuntaina 28.7. kello 16, tiistaina 30.7. kello 19, keskiviikkona 31.7. 

kello 19, torstaina 1.8. ja sunnuntaina 4.87. kello 16. 

Ennakkolippuja myydään osoitteessa www.netticket.fi ja kaikissa 

NetTicketin myyntipisteissä. Lippuja saa myös Karjaalta osoitteesta 

Torikatu 3 arkisin kello 9-16 ja viikonloppuisin kello 10-13 esityspäivinä. 
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