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KOKKOLA (KP)

Kokkolalaisin voimin aikaansaatu musikaali Figarol sai ensi-iltansa periantaina 9.5.2003.
Tuotantoon osallistuvien nuorten panostus on ollut merkittävä. Yli kaksi tuntia kestävän
musikaalin aikana koetellaan
esiintyf ien kestävyyttä. Tulikokeesta selvittiin kuitenkin naar-

muitta.

Omistajat ovat huolissaan,
kun katit menevät menoiaan.
Yön aikana tapahtuu monia

väärinkäsityksiå niin ihmisten
kuin kissoienkin vä1i11ä. Pihan
roskasäiliöistä löytyy mitä yl-

lättävimpiä asioita.
Kissojen maailmassa pienim-

mät eivät aluksi tahdo ymmärtää, miksi heidät on pakotettu
estraditaiteen kissakouluun. Yh-

teishenkeä viritetään färiestämällä kilpailut, iossa voittaiille

Kissoilla on ilmeikäs maskeeraus. rooleissa vas. Kirsi Ruuskanen'ia Sonia Vikström.

mainokseen. Puheissa vilahtelevat kokkolalaiset merkkihenkilöt pönkittäen esimerkillään
heikon itsetunnon omaavia kilpailif oita.
Yön edetessä kissat hiiviskelevät hakien omia reviireiään ia
mahdollisuuksia vaikuttaa pää-

rattavat yleisöä. Ehtiipä ennen
väliaikaa nauttia sekä tanssiioiden, breikkaajien että laulaj ienkin taidonnäytteistä.
Tauon jälkeen tempo kiihtyy:

lehdillä. Kilpailun lopputulos
yllättää kissoien lisäksi myös
katsoiat. Kuten musikaaleilla

antaumuksella t rrkt'vilt nuoria ja
tekevät monen u I rt'ltrllsta totta.
Tanssijat oval liiytäneet kis-

on tap arta, myös tässä tarinas-

itse kilpailu alkaa. Yleisö toivotetaan tervetulleeksi iopa 5 kie1e11ä. Katsojat osallistuvat luonnollisesti myös shown kulkuun.
Tunnelma tiivistyy, kun esittäjien järjestys arvotaan ja paikalle
osuu Tygl muiden maiden mir-

kaikki ovat tyytryäisiä kilpailun

samaisen ncltkcurlctl la viehkeyden Raiia lkrn a Mlka Pietilän taidokkit iss;t koreografioissa. Sekä tanssirr cttä musiikin erilaiset tyylit tulevat esille

enteillään pääsyä television

töksiin. Väliin foku innostuu

vähän liikaakin, mutta vesipe-'

sulla uhkailu on erittäin tehokas rauhoituskeino. Humoristi-

sa rakasfuneet saavat toisensa ia

tuomiin kokemuksiin ia kuin
salaa syntyneeseen yhteishenkeen.

Show tuo esille erinomaisen
monipuolisesti nuorten taidot.
Saamme olla ylpeitä paikka-

f

monipuolisesti,
kaupunkiin tulee

tt

satamaktr
tu u I a hduksia

bluesin ia mambon syrrtysijoil-

ta unohtamatta llaikka kttnn an

rautai nen ammattitaito tulevat

esille ntusikaalin eri kohtauksissa. Sävellystyössä MYlläri on

ottanut huomioon musikaaleissa vaadittavat dYnamiikkavaihdokset ia toteuttanut ne
tyylikkäästi. Soololauluien li-

kuullaan moniäänisiä kuoro-osuuksia sekä soittajien soolo-osia. Mikko Pellisen taitavissa käsissä muusikoiden ky\rYt
tulevat esille ia soittoa on ilo
säksi

ia Junkkilan osuus musikaaiio tu.tnelman luomisessa on
olennainen. Roolihahmoien
puvut ia ilmeikäs maskeeraus

on toteutettu erittäin osuvasti.

Kokkolalaisten YhteistYökYvyt näkyyät io lämPiössä, io_ss9
saa nauttia yhteistYön hedelmistä tutttstumalla kuvataidekoulun oppilaiden taidenäYttelyyn. Aiatuksen tasolla ollut
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