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Nu söker vi skådisar till musikalen Hemlis  

Manuskriptet är fem före klart för nästa storsatsning på Kulturhuset Karelia: en musikal för hela familjen, vid namn 
”Hemlis”. Bakom manuset står även denna gång Sanna Lindholm och Annette Ström med hjälp av författare 
Monika Fagerholm.  

Nu söker vi skådespelare till musikalen.  Audition ordnas nästa söndag 27.9 kl. 11-14 på Karelia för musik- och 
teaterintresserade från 14 år och uppåt. Det finns kring 20 platser att fylla, en handfull av dem roller för vuxna. 
Ingen tidigare teatererfarenhet är nödvändig, musikintresse ett klart plus eftersom alla i ensemblen kommer att 
medverka i sångnumren, i grupp eller solo.  Intresserade får gärna anmäla sig till producent Annette Ström på 
förhand, epost: annette.strom@gmail.com.  

Produktionsteamet bakom musikalen ”Hemlis” består av Sanna Lindholm, Annette Ström, Seija Metsärinne,  
Kristoffer Holmberg och Annette Lundell. Seija Metsärinne regisserar, Sanna Lindholm och Kristoffer Holmberg är 
musikansvariga, för koreografin står Annette Lundell.    

Kristoffer Holmberg ansvarar också för scenbandet med studerande på Lärkkulla pop- och rocklinje. Själva musiken 
i ”Hemlis” kommer att bestå av allt från gamla Elvis-godingar till nyskrivet material av Sanna Lindholm. Vi vill att 
musiken ska vara medryckande, gammaldags och modern på en och samma gång och det ska bli många melodier 
och sånger som publiken hört förut, säger producent Annette Ström.  
Musikalen ”HEMLIS” har världspremiär torsdagen 3 mars 2016 på Kulturhuset Karelia i Ekenäs.  

Vad musikalen ”Hemlis” handlar om är, som namnet anger, tills vidare en hemlighet. Men låt oss ge en liten 
aptitretare. Tänk er en stad, medelstor, någonstans i Västnyland. Tänk er att staden heter – ja det gör den faktiskt 
– Memfiis, och tänk er vidare att i stadens mitt står en staty av Elvis – The king of rock'n roll, på torget. Tänk er en 
restaurang som heter ”Graceland”, tänk er några drivna kvinnor och män och ungdomar, som vill driva den till 
varje pris... trots att hindren verkar oöverstigliga. Tänk er att – ja... nej, nu räcker det. Men så mycket kan sägas, 
att som namnet på musikalen anger, så är det här en stad där alla verkar ha en hemlighet... 

Alla hugade inbjuds också att följa med vårt äventyr med produktionen ”Hemlis”, från audition till premiär,  på 
vår blogg ”Hemlis” på tidningen Västra Nylands hemsida.   

Och, inte minst: välkomna att njuta av en sprakande musikal för hela familjen i mars 2016! 

Biljetterna släpps lagom till jul, i december 2015.   

 

Mera info ges av arbetsgruppen för ungdomsmusikalen: 

Annette Ström, producent & manus, tfn 040-5305236,annette.strom@gmail.com  

Sanna Lindholm, manusförfattare och musikansvarig, salindholm@gmail.com 
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