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tenori Jyrki AnttilA iloitsee siitä, että Kan-
sallisoopperassa tehdään pitkästä aikaa operettia. 
Tänä syksynä nähdään Johann Strauss nuorem-
man Lepakko. Edellisen kerran, kolmisen vuotta  
sitten näyttämölle lavastettiin Iloinen leski. 

– Joka kaudella voisi pyöriä operetti. Se kasvat-
taa uutta yleisöä ja myös laulajien näyttelijäntaitoja. 
Itse olen tehnyt paljon operetteja. Isolla näyttämöl-
lä pitää näytellä suurieleisesti. Puheosuudessa pitää 
olla tiukasti roolissa sisällä.

– Operetin kautta suomalaisen yleisön on helpom-
pi lähestyä oopperataloa. Perinteiset "operettiso-
pat" ovat hyviä välipaloja oopperapaatoksen seassa. 
Straussin Lepakon musiikki on nopeatempoista.

Anttila esittää pääroolin, Gabriel von Eisenstei-
nia. Hän kuvaa hahmoa "samanlaiseksi hulivilipo-
jaksi kuin muissakin opereteissa". Tarinan naamio-
juhlissa syntyykin "kunnon sekametelisoppa". ○ ES

Lepakko ensi-illassa 28.11.  Kansallisoopperassa

KLASSIKKOKOMEDIA
Lentsikat 2: Pelastajat 
on Disneyn onnistunut 
koko perheen elokuva-

uutuus. Huomisen  
klassikoksi syntynyt ta-
rina kiteyttää moniker-
roksellisesti sen, mitä 
todelliseen sankaruu-
teen vaaditaan. Vauh-

dikkaan ja viihdyttävän 
elokuvan suosikkihah-

mot ovat saaneet  
äänensä ja mainiot tul-
kinnat muun muassa 

Aku Hirviniemeltä ja  
Armi Toivoselta. ○ AV

Lentsikat 2:  
Pelastajat (K 7/4)

HUPAISIA IHMEITÄ
Kun näyttelijä Aku  
Hirviniemi pakkaa  

vyölaukkunsa ja lähtee 
kiertämään maapalloa, 

on luvassa naurua. 
Seitsemän kohdetta: 
Petrasta Taj Mahaliin, 

Machu Picchusta  
Kiinan muurille. ○ ET

Aku ja seitsemän 
ihmettä, MTV3 4.10.  

Rakkautta ja  
Anarkiaa -elokuva-
festivaali herkutte-
lee 18.–28.9. ruoka- 
aiheilla Helsingissä. 
Katso ohjelmisto ja 
muut tapahtumat:  
www.hiff.fi  ○ MK

HULLUNA RUOKAAN
Dokumentti seuraa 
viittä herkkusuuta, 
jotka matkustavat 
kulinaaristen elä-
mysten perässä. 
Pyyhi kuolasi ja 
lähde mukaan!

Foodies

HYMYÄ HUULEEN. 

LUPSAKOITA 

NOJATUOLIMATKOJA 

TARJOLLA!

LUMISIA UNELMIA
Kun muut suuntaavat ete-

lään, toimittaja Tom Nylund 
lähtee pohjoiseen. Hän seik-

kailee ja tutustuu ihmisiin 
muun muassa hiihtoretkellä 

Kebnekaisella, jäätiköllä 
Grönlannissa, porokisassa 

Lapissa ja vapaasukeltamalla 
Islannissa. ○ ET

Kylmää ja märkää, 
Yle Fem 14.9. alkaen. 

LATINOTUNNELMIA
Historiaa, kulttuuria,  

viinejä, jalkapalloa. Uutis-
ankkuri Peter Nymanin 
matkassa reissaat Madri-

dista Valenciaan, halki  
Andalucian, Barcelonasta 
kohti Baskimaata Biska-
janlahdelle ja Galiciaan. 
Espanja-faneille. ○ ET

Peter Hispaniassa, 
MTV3 21.9. alkaen. 
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TACOJEN MATKASSA
Irtisanottu kokki 

ostaa taco-auton ja 
solmii uuden suh-

teen ruoanlaittoon. 
Harvinaisena herk-
kuna tässä mukana 
Dustin Hoffman!

Chef

TIETENKIN ITALIAAN
Koomikot Steve 
Coogan ja Rob 

Brydon söivät en-
sin  elokuvassa 

tiensä Englannin 
halki, nyt vuorossa 

on Italia. 

The Trip to Italy

MALJOJA AMERIIKALLE
Ville Haapasalolle ame-
rikkalaisuus on merkin-
nyt epäaitoa teeskente-

lyä, mutta uudessa 
sarjassa mies päättää  
tutustua aitoihin ihmi-
siin. Matka käy Route  

66 -tietä pitkin päätyen  
Kaliforniaan. ○ ET

Haapasalo Goes 
America, Nelonen 30.9.

Operettisoppaa
välipalaksi!

Hulivilipojan  
roolissa nähtävä 
Jyrki Anttila on  
tänä syksynä  
Kansallisooppe- 
rassa operetissa 
Lepakko. 
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