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FAME

Musiikki STEVEN MARGOSHES 
Laulujen englanninkieliset sanat JACQUES LEVY 

Tarina perustuu JOSE FERNANDEZin kirjaan 
Perustuu DAVID DESILVAN alkuperäiseen ideaan 

(Tunnuskappaleen ”Fame” englanninkieliset sanat ja musiikki 
DEAN PITCHFORD ja MICHAEL GORE) 

Kallion lukiossa esitettävän musikaalin tekijänoikeuksia valvoo 
Josef Weinberger Ltd. Lontoo, joka edustaa Music Theatre Inter-

national New Yorkia.

Suomennos Ilkka Talasranta



OHJAAJAN SANA Kuva: N
oora Lehtim

äki

UNELMAT JOSKUS TOTEUTUU…

Fame, maine, kuuluisuus. Valon-
heittimet syttyvät, ensimmäiset sä-
velet kajahtavat ja newyorkilaisten 
taideopiskelijoiden elämä unelmi-
neen ja aherruksineen vyöryy hel-
sinkiläislukion lavalle.

Ajatuksissani olet sinä, arvoisa kat-
soja, joka olet jakamassa kans-
samme puolentoista vuoden työn 
tulosta. Ehkä esiintymässä on ystä-
väsi, lapsesi, opiskelijasi, tai ehkä 
et tunne työryhmästä ketään; 
merkittävää on, että tulit. Piruetit, 
hypyt, huudot, kuiskaukset, iskut, 
suudelmat, hikipisarat ja hymyt sä-
kenöivät katseesi alla. Voit kokea 
roolihenkilöiden epäröinnit, haas-
tamiset, osaamiset ja uskaltamiset. 
Esitys elää sinun avullasi.

Ajattelen myös sinua, joka olet har-
joitellut soittamista yksin ja yhdessä 
bändin kanssa, kiertänyt kirpputo-
reja, tehnyt käsiohjelmaa, suunni-

tellut ja suunnannut 
valoja,

maalannut, 
nikkaroinut, 
tuottanut, 
ommellut, 
maskeeran-
nut… Paljon nä-
kymättömissä tapah- tunutta 
työtä on tarvittu tekemään esityk-
semme näkyväksi. Erikoislukion arki 
on mahdollistanut lähes sadalle 
opiskelijalle lukuvuoden mittaisen 
projektin, jossa myös me opettajat 
olemme saaneet arvokkaan tilai-
suuden oppiainerajat ylittävään 
yhteistyöhön, muiden kollegojen 
kiinnostuksen ja tuen hengittäessä 
prosessimme mukana.

Erityisesti mielessäni olet sinä, rakas 
näyttelijä. On tullut hetki päästää 
irti. Nyt sinä olet valokiilassa. ”Näyt-
telijän työ on kovinta työtä mitä 
on… Tanssi on kovinta työtä… Mu-
siikki on kovinta…” Siis tanssi, laula, 
näyttele! Tee työ! Tee taikaa! Len-
nä ja elä!

Muutamassa päivässä kaikki on 
ohi. Esityksen valonheittimet sam-

muvat lopullisesti, viimeiset 
sävelet   hiljenevät ja lava 
tyhjenee. Fame katoaa, 
mutta soimaan jäävät yh-
dessä jaettujen hetkien ilo 
ja voima; niin unelmoin.

23.4.2014

Annemari Untamala



NÄYTTELIJÄT
”Hän miettii miksi toinen täällä va-
lon lapsi on ja toinen yötä rakas-
taa” - Kallion lukion Fame-musikaa-
lin koe-esiintymiset keväällä 2013. 
Pliis, pliis pliis - mä haluan sinne siis!

Ihan oikeasti...tää on totta joo! Ke-
säloman jälkeen tuore Fame-cast             

starttaa maratonin 
    kohti 

toukokuuta aloitusleirillä Helsingin 
Meriharjussa. Vaikka niihin aikoi-
hin tekeminen oli vielä paikoin 
irrallista, mutta tie uuteen 
aamuun, nousevaan, 
oli hyvää vauhtia 
avautumas-
sa.



”Nyt pitää vaan enää uskaltaa lähtee Losiin.                 

                     

Nauti showsta ja muista tämä tunne.”

Tervetuloa New Yorkin esittävien 
taiteiden lukioon! Varsinaiset ja 
säännölliset tanssi-, laulu- ja teat-
teriharjoitukset alkavat lukuvuo-
den alussa - tavoitteena tehdä 
tunteilla taikaa parhaamme 
mukaan. 

Pian kun kaikki hukkaan men-
neet plarit ovat löytäneet 
omistajansa, alkavat omat ja 
muidenkin repliikit olla hallus-
sa. ”Näyttelijä näyttää, näytte-
lee.” Pimeää talvea piristävät 
harjoitukset ja kevään tullessa 
edetään vauhdilla kohti en-
simmäisiä läpimenoja. Vaik-
ka jossain vaiheessa tunteilla 

taian tekemisen mahdottomuuden tajuami-
nenkin käväisee mielessä, me päästään 
vihdoin maaliin ja vielä 80-
luvun vetimis-
sä. 



B Ä N D I
Harjoitteleminen lähti 
käyntiin aika hitaasti. 
Treenasimme yhden 
jakson ajan Dancing 

on the Sidewal-
kia, ja 

sitten iski  karu realismi 
ja meille tuli todella 
kiire. Yhdessä jaksos-
sa treenasimme sit-
ten kaikki loput biisit. 
Olemme pitäneet mo-
nia palavereja ja teh-
neet soveltavia rat-
kaisuja, sillä meitä on 

paljon vä-

hemmän kuin alkupe-
räisessä musikaalissa. 
On pitänyt vähän oi-
koa mutkia. Proggista 
on ollut mukava teh-
dä, koska biisit ovat 
aika erilaisia verrattu-
na siihen, mitä monet 
meistä ovat tottuneet 
soittamaan. Olemme 
oppineet todella pal-

jon uusia juttuja.



TUOTTAJAT
Tuottajakurssi alkoi, sillä että 
otimme selvää siitä, mitä 
tuottaminen oikein on ja 
mitä tuottajan työnkuvaan 
kuuluu. Meillä kävi vierai-
lijoita kertomassa tuotta-
misesta ja teimme pieniä 
harjoituksia tuottamiseen 
liittyen. Tämän avulla saim-
me hyvän yleiskuvan tuot-
tajan tehtävistä.
Sen jälkeen alkoikin pohdin-
ta siitä, mitä meidän pitäisi 
tehdä musikaalia ajatel-
len ja missä järjestyksessä. 
Neukkari on tullut tutuksi 
lukuisten kokouksien myö-
tä. Monesti olemme myös 
joutuneet pettymään, kun 
esimerkiksi rahoitusta ei ole 
saatu. Kurssi on ollut poik-
keuksellinen monella ta-
paa, onhan se ensimmäi-
nen tuottajakurssi Kallion 
lukiossa. Tuottajakurssi on 
ollut antoisa ja opettavai-
nen. Se on opettanut kärsi-
vällisyyttä ja yritteliäisyyttä. 
Opimme, että tuottami-
seen liittyy monia asioita, 
joista on otettava selvää, 
ennen kuin voidaan edes 
kunnolla aloittaa. Projektis-
sa on ollut monia liikkuvia 
muuttujia, jotka ovat vai-
keuttaneet tehtäviämme.
Sen, miten olemme onnistu-
neet, näemme vasta, kun 
esitykset ovat jo käynnissä. 
Eivätkä työmme vielä sil-
loinkaan ole kokonaan ohi. 



R E K V I S I I T T A
Toimimme osittain yhteistyössä lavas-
tusryhmän kanssa. Koetimme löytää 
lavalle pienempiä elementtejä, jotka 
luovat yksityiskohtaisempaa tunnel-
maa esimerkiksi kirjekuoria ja juoma-
pulloja sekä asusteita. Alkukurssista 
teimme listaa kohtauksista ja niihin tar-
vittavista esineistä. Kurssin loppupuoli 
menikin tarvittavien esineiden hankki-
miseen.

LAVASTAJAT
Suunnittelimme ja toteutimme näyt-
tämön yleisvaikutelmaa. Keksimme 
käyttää laatikoita erilaisina lavastu-
selementteinä. Suurin osa kurssista 
meni laatikoiden kokoamiseen ja 
liimaamiseen. Samalla osa meistä 
rakensi sermejä ja pohti, mitä muuta 
lavalle pitäisi saada.



PUVUSTAJAT 
Aloitimme värimaailman suunnit-
telusta ja musikaalin aikakauden 
tutkimisesta. Seuraavaksi pyysim-
me näyttelijöiden mitat ja luonne-
kuvauksen heidän roolihahmois-
taan. Suunnittelimme luonteitten 
perusteella jokaisen roolihahmon 
vaatetuksen. Tämän pohjalta läh-
dimme kiertelemään kauppoja ja 
ostamaan sopivia vaatteita. Näyt-
telijät sovittivat vaatteita ja teim-
me niihin tarvittavat muutokset.

luonnokset: Minea Juntura



Ohjaaja
Laulun ohjaus

Bändin ja tekniikan ohjaus, ääni-
suunnittelu

Lavastuksen ja puvustuksen ohjaaja
Tuottajien ohjaus

Koreografia

Koreografin assistentti

TEATTERI
Pamela 

Evelyn
Rose 

Rachel
Joe

Nick
Cecily

Brenda
Serena

Sarah
Betty

Melanie
Carol

TANSSI
Tom
Ann 
Amy 
Jane

Lisa
Carmen
Iris/Kelly

Tyrone
Helen

Mabel
Mary

Annemari Untamala 
Markus Sidoroff
Matias Harju

Aija Viita
Riitta Kulmanen
Mirva Mäkinen
Amel Sihvonen
Amel Sihvonen

Amanda Johansson (Losit)
Anne Järvinen
Vilma Kiikeri
Osiiris Kontio (Losit)
Erkka Koskelo
Joel Lönnrot
Milla Muuronen (Nykit)
Emilia Pouramo (Nykit)
Petra Pääkkönen
Julia Rima (Nykit)
Nina Siljoranta (Losit)
Jenna Svala (Nykit)
Ella Taavitsainen (Losit)

Kasper Dahlström
Sonya Ingher
Nelli Jalkanen
Helmiina Kortessalo
Aino Lukkaroinen
Nelli Matula
Lahja Merenlahti (Iris/Losit, Kelly/Nykit)
Kerttu Rissanen (Iris/Nykit, Kelly/Losit)
Niklas Pajunen
Saila Pönkä
Minta-Matleena Vanhala
Anna Hellberg (Losit)
Alma Zanella (Nykit)

LA 3.5. ensi-ilta klo 15.00 (Nykit)
MA 5.5. ensi-ilta klo 19.00 (Losit)

TI 6.5. klo 13.00 (Nykit) ja klo 19.00 (Losit)
KE 7.5. klo 13.00 (Losit) ja 19.00 (Nykit)

TO 8.5. klo 19.00 (Nykit)
PE 9.5. klo 19.00 (Losit)

NÄYTTELIJÄT



MUSIIKKI
Päkä/Jessie 

Jill
Kate

Schlomo
Goody 

OPETTAJAT
Myers

Bell 

Sheinkopf
Sherman

Kapellimestari 
Kitara
Basso

Rummut
Koskettimet

Huilu
Viulu

Valosuunnittelu
Valot

Ääni

Lavastus

Puvustus

Maare Arffman (Päkä/Nykit, Jessie/Losit)
Helmi Koivumäki (Päkä/Losit, Jessie/Nykit)
Emmi Juolahti pianisti (Nykit)
Kaisa Mikkelä viulisti (5.5., 6.5., 7.5., 9.5.)

Alma Suutari (2.5. klo13&16, 3.5., 8.5.)

Johannes Mäkinen
Aaro Seppänen

Antti Savinainen
Anna Hellberg (Nykit)
Alma Zanella (Losit)
Niilo Sipilä
Eleonoora Martikainen (5.5., 6.5., 7.5., 9.5.)

Kaisa Mikkelä (2.5. klo13&16, 3.5., 8.5.)

Axel Liljeblad
Axel Liljeblad
Axel Liljeblad 
Emilia ”Kettu” Toivanen
Vilho Louhivuori
Emmi Juolahti
Paula Karhunen 
Emilia ”Kettu” Toivanen 
Paula Karhunen
Alma Suutari 
Nonna Vallin

Ninni Aalto
Ninni Aalto 
Saara Peltomäki
Matias Harju
Roni Rautavuori
Markus Sidoroff

Ninni Aalto
Salla Jakonen
Mimosa Jaskari
Laura Jegoroff
Marika Rantamo

Marinne Aulake
Hanna Juhola
Emma Turunen
Oona Wuolijoki

BÄNDI

. . .



Rekvisiitta

Maskeeraus

Ohjaava opettaja (maskeeraus)

Tuottajat

Jenny Kallio
Katja Malassu
Veera Schroderus
Emma Seppä

Stadin ammattiopiston opiskelijat 
(Teatterialan ammattitutkinto, suun-
tautumisena maskeeraus):
Johanna Aittokallio
Iina Eskola
Minna Laine
Salli Timlin
Alina Välimäki
(ja lisäksi Kallion opiskelijat:)
Salla Jakonen
Laura Jegoroff
Marika Rantamo

Jaana Kyöstiö (Stadin ammattiopisto)

Iiris Anttalainen
Wilma Dahlman
Essi Haara
Veronika Haukeland
Julia Hoffman
Rebecca Mattsoff
Renja Nurmi
Riina Piekkala
Mari Pulkkinen
Henri Salomaa
Rosa Sievers
Venla Väänänen

Kiitokset: rehtori Helena Helenius-Lamminparras, Kallion Yhteiskoulun 
Ystävät RY (KYYRY): Daniela Ekelund, Päivi Meinander, Jaana Arpalahti-
Kolu, Heidi Day, Tiina Liljeblad, Minna Kauhanen ja Mimma Sopanen; 
Helsingin Kuvataidelukio/Pirkko Majakangas, Giorgio Convertito, Satu 
Elovaara ja Inka-Leea Hakkarainen (tanssin opetusharjoittelija, Savonia 
ammattikorkeakoulu), Julia Paajanen, Sointu Toiskallio, Stadin Ammat-
tiopisto/Jaana Kyöstiö ja maskeeraajat, Sibeliuslukio/Reijo Aittakumpu, 
Kati Venemies, Mediakeskus/Ville Juvonen, Mia Liski, Heikki Takkinen, 
Tuomas ”Topo” Koskipää. 

Ilkka Talasrantaa lämmöllä muistaen.

Käsiohjelman toteutus ja kuvat: Wilma Dahlman ja Renja Nurmi


