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Ensi-ilta 25.6, yhteensä 33
esitystä.

KUN DANNY TOI SHOWN SUOMEENOLLI HERMAN ASTUU NUOREN DANNYN
SAAPPAISIIN
Hotellilaiva Wuoksessa pidetyssä lehdistötilaisuudessa julkaistiin:
Kuopion Rauhalahti teatterissa saa ensi- iltansa 25.6.2020 Danny Showkantasitys, jossa musikaalin päätähtenä nähdään Kuopiolaislähtöinen
rocklaulaja Olli Herman. Musikaali kertoo Iso D- tuotannon kulta-ajoista 19651975 kun D- tuotannossa vaikuttivat Suomen sen ajan kirkkaimmat
iskelmätähdet kuten Katri Helena, Virve Rosti , Kari Tapio, Kirka ja Tapani
Kansa. D- tuotanto työllisti parhaimmillaan yli 360 työntekijää ja sen mukana
Suomeen luotiin kokonaan uusi showkulttuuri. Tarinaa kerrotaan lavan
toiselta puolelta ja sitä ovat Dannyn lisäksi olleet luomassa pitkäaikainen
sihteeri Leila Salmelainen, DJ Nite, ent. kansanedustaja ja rumpali Lyly Rajala,
‘kesätyöntekijä' Sakari Kuosmanen sekä useat muut Danny Shown
taustatekijät.
¨Tässä on tarinoita joita ei ole kerrottu muualla kuin D- tuotannon
keikkabussissa ja bäkkärillä.” Kertoo DJ Nite. Arkistojen kätköistä on löytynyt
kiertueajoilta live c-kasetti äänityksiä ja kaitafilmi pätkiä. ”Kun show lähti
pyörimään niin naiset kirkui, pommit paukkui ja kyliltä loppui sähköt ”

LISÄTIETOJA:

Rauhalahti teatterin show-musikaalissa käytetään ensimmäistä kertaa mm. alkuperäisiä ja uniikkeja Danny Show
esiintymisasusteita ja lavasteita kyseisiltä vuosilta. Danny showssa käytettävät nyrkkeilykehä, käärmelaatikko ja muu
tarpeisto ovat vain osa lavalle tuotavaa uniikkia Danny show- rekvisiittaa.
”Produktiota voisi oikeastaan luonnehtia henkiin heränneeksi Danny- museoksi” kertoo Apell.”
Musiikin lisäksi erikoisefektit, valot ja tulielementit yhdistettynä sirkukseen ja ilma-akrobatiaan antavat viitteitä siitä,
mitä meno Iso D- tuotannoissa oli hurjimmillaan. Pääosassa ovat kuitenkin Dannyn kaikkien aikojen rakastetuimmat
hitit yksi toisensa jälkeen.
Kaksi- ja puolimetrisen Booan lisäksi muissa rooleissa ovat mm. Sakari Kuosmanen, moninkertainen Seinäjoen
Tangomarkkinoiden tangoprinssi Mika Mäkkeli, Harri Husso ja Ismo Apell. Naisenergiaa ja säteilyä lavalle tuovat IItu ja
IIdaliina Apellin lisäksi useista Suomen menestysmusikaaleista tunnettuja henkilöitä. Lisää näyttelijöitä ja laulajia
haetaan maaliskuussa pidettävässä koe-esiintymisessä.

Rauhalahti teatteri ja Kuopion Sirkus yhteistyöhön
Rauhalahti teatteri ja Kuopion sirkus aloittavat tiiviin yhteistyön tulevana kesänä. Luvassa on ilma- ja tankoakrobatiaa.
¨Danny showta ei tietenkään voi toteutta ilman näyttäviä akrobaattisia temppuja¨, toteaa kansainvälinen
sirkustaiteilija ja entinen missi Salima Peippo. Hän oli mukana sirkustaiteilijana Danny Showssa jo vuosituhannen
alussa. Salima on hiljattain palannut Suomeen ja asettunut Kuopioon yli 15 vuotta kestäneen kansainvälisen kiertueen
jälkeen.
¨Tämä on hieno aluevaltaus ja yhteistyö, odotan innolla kun Rauhalahti teatteri ja Kuopion Sirkus yhdistävät
voimansa¨. Salima Peipon lisäksi lavalla nähdään Kuopion Sirkuksen taitavia harrastajia.

Keihäsmatkoilta vauhtia Danny- Showhun
Käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaavat Ismo Apell ja Jäppi Savolainen tapasivat toisensa viime syksynä
Turkissa TV-neloselle kuvatun Keihäsmatkat- sarjan kuvauksissa. Samojen palmujen alta löytyi myös lavastaja
Tiina Paavilainen. Paavilainen on elokuva ja TV- alan arvostetuimpia lavastajia, jonka viimeisimpiin töihin
kuuluvat myös ´Hotelli Swan´ ja paras elokuva Jussi- ehdokas ´Täydellinen Joulu´. Jäppi Savolainen on
uuden sukupolven TV- ja elokuvaohjaaja, joka tekee nyt ensimmäisen aluevaltauksensa teatterin saralla. Ismo
Apell on taas monista TV- sarjoistakin tuttu näyttelijä. Turkissa kuvatussa keihästarinassa löytyi yhteinen sävel.
”Nuorena ja nälkäisenä TV puolen ohjaajana Jäppi tuo ihan uuden lähestymistavan rytmiin ja visuaaliseen
kerrontaan. ” kertoo Apell
”Tää proggis nyt lähti vähä lapasesta, mutta ei kyllä ainakaan jätä ketään kylmäksi. Vähän niinku Danny Show
aikoinaan” ,lupaa Jäppi Savolainen,
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Yli 22 000€ hyväntekeväisyyteen
Turpatalli oy:n pyörittämät Rauhalahti ja Koljonvirta teatterit lahjoittivat jälleen rahaa hyväntekeväisyyteen. Kesän
2019 potti kasvoi kaikkiaan yli 22 000:n euroon ja tuki kohdistui nuorten ennakoivaan mielenterveystyöhön . Teatterit
ovat tähän mennessä jakaneet hyväntekeväisyyteen yli 60 000 € . Myös Danny Show musikaalin tuotosta annetaan
euro jokaisesta myydystä lipusta myöhemmin kohdennettavaan kohteeseen.
Vuoden 2019 hyväntekeväisyyskohteet:
• Kuopion kaupungin perhetyö - lapsien ja nuorten harrastustoimintaan 5500€ (Rauhalahti Teatteri)
• Kuopion kaupungin aikuissosiaalityö - nuoren aikuisten ja vanhempien elämyksiin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin
5500€ (Rauhalahti Teatteri)
• KYS nuorisopsykiatrian poliklinikka - avo- ja osastohoidon potilaiden elämykselliseen toimintaan 2000€ (Rauhalahti
Teatteri)
• TUKEVA -työvalmennussäätiö - elämykselliseen toimintaan 1000€ (Rauhalahti Teatteri)
• Etsivä nuorisotyö, Pohjois- ja Ylä-Savo, Kuopio ja Iisalmi - nuorten harrastusten tukemiseen ja elämykselliseen
toimintaan 4534€ (Rauhalahden potista 1503€ ja Koljonvirran potista 3031€)
Iisalmen nuorten työryhmä - nuorisopsykiatrian poliklinikan elämyksellinen toiminta ja nuorten yksilökuntoutus 3500€
(Koljonvirta Teatteri)

Yhteistyö matkailukeskus Rauhalahden kanssa jatkuu
Turpatalli Oy on juuri kirjoittanut 5- vuotisen jatkosopimuksen Matkailukeskus Rauhalahden kanssa. Kolme vuotinen
sopimus päättyy tänä vuonna ja osapuolet ovat olleet tyytyväisiä. Viime kesänä kävijöitä oli yli 18000 ja odotusarvo
tulevaisuudessa on yhä ylöspäin.
”Lipputoimiston mukaan 75% kävijöistä tuli Kuopion ulkopuolelta. Se oli positiivinen yllätys” kertoo tuottaja Iitu Apell
”Tässä on win win tilanne” kertoo Matkailukeskus Rauhalahden toimitusjohtaja Sami Simonen ”kaikki mitä teatterissa
on tehty on vienyt aluetta vahvasti eteenpäin”

Teatteritoiminta laajenee
Pauliina Hukkanen ja Ismo Apell ovat yrittäjinä uudessa teatterihankkeessa Rantasalmen Järvisydämessä. Järvisydän
kesäteatteri avautuu 12.6 lukuisilla matkailualan palkinnoilla palkittuun Järvisydämeen. 450 paikkainen nouseva ja
katettu katsomo tarjoaa ensimmäisenä kesänä kaksi musiikkikomediaa: Sari Havaksen käsikirjoittama ja tähdittämä
´Terapian tarpeessa jälleen´- osa 2, sekä ´Johannes ja Kyllikki Vironperällä´. Jälkimmäisessä näyttelevät Järvisydän
kesäteatterin perustaja Pauliina Hukkanen sekä Janne Kyyhkynen.
¨Odotamme innolla ensimmäistä teatterikesää tässä upeassa miljöössä¨, toteaa teatterinjohtaja Pauliina Hukkanen.
¨Kaikki kolme teatteria tulevat tulevaisuudessa tekemään voimakasta taiteellista ja tuotannollista yhteistyötä, sekä
tietenkin ammattimaista ja kansaa viihdyttävää teatteria¨, lisää Ismo Apell.

Olli Herman

Jäppi Savolainen

Ismo Apell

Kuopiosta lähtöisin oleva
Rocklaulaja ja muusikko

Elokuva ja TV- ohjaaja

näyttelijä, ohjaaja, yrittäjä,
juontaja ja Tuotantotalo
Turpatallin toimitusjohtaja

Tunnettu mm. suomalaisyhtyeen
Reckless Loven solistina, sekä
ruotsalaisen Crashdïetin
laulajana.
Tähtenä useissa TV- ohjelmissa
kuten Kuorosota, Tanssii Tähtien
kanssa ja Selviytyjät

Tunnettu monista TV- sarjoista
kuten Roba, Modernit miehet,
Huippujengi, Syke ja Keihäsmatkat

Tiina Paavilainen
Elokuva ja TV lavastaja

Tunnettu monista TV- sarjoista
kuten Puhtaat valkeat lakanat,
Lapin kullan kimallus, Karjalan
kunnailla ja Keihäsmatkat
Yleisö Venla- Karjalan kunnailla

Viimeisimpiä töitä: Hotel Swan,
Keihäsmatkat, Täydellinen joulu
Kultainen Venla- Jari & Kari TV-sarja
Yleisö Jussi- Varasto elokuva

www.turpatalli.fi
Liput: www.tiketti.fi

Lisätietoja: Taiteellinen toteutus: Ismo Apell 0400669184, Jäppi Savolainen 0403201179
Tuotanto: Iidaliina Apell 0405626206

