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Jonathan Larsonin kirjoittama rockmusikaali RENT sai ensi-iltansa 1996 
Broadwaylla. Larson kirjoitti tämän musikaalinsa ystävistään, New Yorkin 
90-luvun boheemeista taiteilijoista pohjaten tarinan Giacomo Puccinin La 
Bohème -oopperaan, mutta samalla myös oikeaan elämään, oikeisiin ihmi-
siin ja oikeisiin tilanteisiin. Ja nyt tasan kaksikymmentä vuotta myöhemmin 
saamme kertoa tämän tarinan uudelleen Tampereella, Suomessa.

Vaikka teoksen tapahtumapaikkana toimii New York City, maailma joka on 
ehkä meille vieras - täynnä drag queeneja, seksuaalivähemmistöön kuuluvia 
ihmisiä ja 90-luvun AIDS-epidemian sydämessä eläviä narkkareita - RENTin 
sanoma on silti tänä päivänä tärkeämpi kuin koskaan. Teos ei sorru nuhte-
luun tai osoittele sormella. Näiden äärimmilleen vietyjen hahmojen kautta 
saamme nähdä, kuinka jokaisen oudolta ja vieraaltakin vaikuttavan yksilön 
sisimmästä löytyy aito ja elävä ihminen. Ja kun ihmiset nykyään ajautuvat 
yhä vain kauemmaksi toisistaan ja kohtaavat aina vain harvemmin toisiaan 
kasvokkain ja ihminen ihmisenä, on todella tärkeää muistuttaa meitä kaik-
kia toisesta välittämisen ja toisen ihmisen arvostuksen tärkeydestä.



Valitettavasti Jonathan Larson itse ei koskaan päässyt näkemään teostaan 
valmiina, sillä hänen sydämensä petti esityksen ensi-illan aattona. Mutta 
hänen muistonsa ja viestinsä siitä, kuinka meillä on vain tämä päivä, elää 
yhä vahvasti esityksen kautta. Ja työskennellessäni nyt  

RENT-musikaalin parissa ohjaajana kolmatta kertaa, löydän edelleen tästä 
Pulitzer-palkitusta teoksesta joka kerta jotain uutta josta innostua. Tästä 
suuri kiitos myös koko TYK Alumniteatterin upealle työryhmälle, joka on 
ollut rohkea, vilpitön ja antelias työskentelykumppani. Olen saanut seurata 
heidän kasvuaan aina koelauluista tähän hetkeen läpi naurun ja kyynelten. 
Heistä on tullut perhe, joka omalla ammattitaidollaan tuo eläviksi ne ihmi-
set, jotka Jonathan Larson aikanaan tunsi, joiden kanssa hän aikanaan eli.

On tärkeää puhua rakkaudesta, ystävyydestä ja ymmärtämisestä. Ja vaikka 
90-luvun AIDS-epidemia sellaisenaan onkin jo historiaa, on meidän jokaisen 
silti hyvä tänäänkin pohtia, kuinka juuri sinä mittaat omaa elämääsi ja sen 
arvoa. Kuinka kohdata ihmisiä aidosti sellaisina kuin he ovat? 
Ja - kuten sanon aina myös työryhmälleni - pidetään toisistamme huolta.

Jermo Grundstöm, ohjaaja



RENT
Ohjaaja: Jermo Grundström
Koreografi: Jyri Numminen

Rooleissa

Mark - Aimo Laitamo Roger - Pekka Louhimo

Mimi - Emilia Keskivinkka

Collins - Jetro Sukkela Angel - Niklas Pajunen

Maureen - Titta Toivanen

Joanne - Miriam Mekhane Benny - Eero Lehtinen



Matleena Junttanen Mariam Turkan

Minna Helkiö

Tuomas Kauppinen Linda Panula

Meeri Uusi-Äijö

Robert Lankio Lassi Jämsä

Ensemble:

Markin äiti - Petra Karjalainen • Rogerin äiti - Sari Siikander
Joannen isä - Jari Leppänen • Joannen äiti - Eriikka Väliahde 

Mimin äiti - Maija Rissanen



Orkesteri:

Maija Ruusukallio, kapellimestari & koskettimet
Harri Marttila, koskettimet

Juho Seppänen, rummut & lyömäsoittimet
Akseli Porkkala, basso
Otto Porkkala, kitara

Terho Järventausta, kitara

Tuotanto:

Jussi Isotalo, vastaava tuottaja
Janina Salmela, apulaistuottaja

Maija Ruusukallio, musiikkituottaja
Jaakko Sirainen, tekninen tuottaja
Hely Nylund, ohjaajan assistentti

Heili Miettinen, markkinointikoordinaattori

Emilia Joensuu, lavastaja
Hilda Mikkonen, puvustaja

Emma-Sofia Lehto, maskeeraaja
Toni Haaranen, valosuunnittelija

Valtteri Väätänen, valosuunnittelijan assistentti
Tero Koski, äänisuunnittelija

Elmeri Pörsti, äänisuunnittelijan assistentti
Into Vallinharju, graafinen suunnittelija

Vilma Rimpelä, valokuvaaja





Viime keväänä aloin pohtimaan, miten hurjan paljon pätevää ja taitavaa 
nuorisoa taidepainotteisista lukioista valmistuu haaveenaan teatteriala. 
Valitettava totuus on kuitenkin se, että näin pienessä maassa mahdollisuu-
det ovat erittäin rajatut ja alan makuun pääseminen on hidasta. Jos vain 
olisi enemmän mahdollisuuksia niille, jotka eivät ole jo debytoineet jossakin 
kaupunginteatterissa, tai päässeet taideyliopistoon ensimmäisellä yrittämäl-
lä. Aivan kuten akateemisemmassakin työelämässä, jostakin on aloitettava ja 
jotain täytyy sinne ansioluetteloon saada. Ajattelin, että ehkä sitä sitten pitää 
luoda mahdollisuuksia itse, jos eivät muut ole jo valmiiksi luoneet. Alle vuosi 
myöhemmin Tampereen teatterikuvioissa pyörii täysin toimiva ja rekisteröi-
ty yhdistys, joka aloittaa toimintansa isosti: Rent-musikaalilla. 

Alumniteatterin tarjoamat avoimet koe-esiintymiset houkuttelivat paikalle 
suuren määrän käsittämättömän osaavia nuoria, joilla oli kaikki edellytykset 
tehdä täysipitkä musikaali ihan oikean teatterin lavalla. Taisi siis yhdistyk-
sellemme todella olla tilausta. Kaikkien teatterialan nuorten onneksi tämä 
onkin vasta alkua.

Alumniteatterin toiminta ei ole tavallinen teatteriharrastus. Se on oven 
avautuminen ammattimaisen teatterin tekemiseen. Se on uusien kasvojen ja 
lahjakkuuksien esittely maailmalle. Se on mahdollisuus, joka ei katso aiem-
paa kokemusta, vaan taitoa ja paloa. En voisi henkilökohtaisesti olla ylpeäm-
pi toiminnastamme. Toivotan koko sydämelläni Sinulle ihanaa teatteri-iltaa! 
Nauti siitä ja ihastu näihin lahjakkaisiin nuoriin, Rent-musikaaliin ja sen 
tärkeään sanomaan.

Hely Nylund,
TYK Alumniteatterin puheenjohtaja



TYK Alumniteatterin hallitus vuonna 2016:

Hely Nylund, puheenjohtaja
Jaakko Sirainen, varapuheenjohtaja
Janina Salmela, sihteeri
Jussi Isotalo, taloudenhoitaja
Maija Ruusukallio, hallituksen rivijäsen

Liity TYK Alumniteatterin kannatusjäseneksi helposti osoitteessa 
www.tykalumniteatteri/yhdistysavain.fi/jäseneksi

Kannatusjäsenyysmaksulla 15€/vuosi tuet toimintaamme ja autat meitä 
toteuttamaan teatteria myös jatkossakin!

TYK Alumniteatteri
@tykalumniteatteri
@Alumniteatteri_





Kiitokset:

Tampereen yhteiskoulun lukio
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Tampereen teatteri
Kehitysvammaisteatteri La Strada

YLE
Scandia Rent



Book, music & lyrics by Jonathan Larson 
Suomennos: Jyri Numminen

This amateur production is presented by arrangement with Josef 
Weinberger Ltd. on behalf of Music Theatre International of New York.


