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Mary Poppins på Svenska Teatern i Helsingfors 
3 – 5 november 2020 
 
Mary Poppins flyger över hustaken i London igen, men det är inne 
i Svenska Teaterns vackra salong vi får uppleva det hela som 
magisk teater i en färgsprakande och fantasifylld värld. Teatern 
presenterar stolt en aldrig tidigare skådad musikal med oerhört 
vackra dräkter och detaljrik dekor. Mary Poppins, som är bland de 
största musikalsatsningarna på Svenska Teatern, har en förtrol-
lande historia, oförglömliga låtar och bländande dansnummer som 
redan har charmat och fängslat hela världen. 
   Musikalen om världens främsta ”supernanny” hade urpremiär i 
London 2004 och spelades därefter på Broadway i New York. Den 
är baserad på böckerna av P.L. Travers och den klassiska Walt 
Disney-filmen Mary Poppins. Familjemusikalen gladde Broadway-
publiken med över 2500 föreställningar och mottog nomineringar 
för nio Olivier- och sju Tony Awards, inklusive ”Best Musical”.  
   Mary Poppins regisseras av Markku Nenonen som fått 
förtroendet att skapa en alldeles egen version av original-
uppsättningen.  
   Huvudrollen spelas av skönsjungande mezzosopranen Josefin 
Silén, som är musikalartist utexaminerad från Högskolan för Scen 
och Musik i Göteborg.  
   2019 – 2020 har hon spelat Esmeralda i Ringaren i Notre Dame 
på Tammerfors Teater. Bland mycket annat har hon också tidigare 
spelat i Jesus Christ Superstar på Åbo Svenska Teater. 

 
 

 

   

Program 
 
Dag 1 
Vi reser med M/S Gabriella från Viking Lineterminalen 
i Stadsgården. Efter ombordstigningen går vi till 
à la carterestaurangen för att äta en tvårättersmiddag 
med trevligt vinpaket. Efter middagen kan vi ta del av 
fartygets nöjesutbud. 

 
Dag 2 
Efter en rejäl sjöfrukost promenerar vi enskilt den  
Korta (1,8 km) sträckan till Svenska Teatern. Taxi  
är också möjligt och med spårvagn 4 blir det ett par 
kortare promenader. Föreställningen börjar kl 12.00. 
Efter ombordstigningen får vi även denna dag en  
tvårättersmiddag med vin. 

 
Dag 3 
Före ilandstigningen intar vi återigen den rikhaltiga  
frukosten. 

Anmälan med angivande av adress, telefonnummer, 
mailadress och födelsedata (ååmmdd) till         
Lars Roxtorp, tel 070-646 9133 larsroxtorp@gmail.com 
Lou-Lou Hoekstra-Skoog, tel 073-589 3545 lou-lou@live.se 

 

 

 

Pris p/p: 2 150:- i utsides dubbelhytt. 
Tillägg: singelhytt utsides 600:- 
I priset ingår: båtresa t/r, 2 middagar, två frukostar och 
teaterbiljett. 

 

mailto:larsroxtorp@gmail.com


Detta kan du också göra i Helsingfors: 
På promenadavstånd finns både gamla och nya sevärdheter att upptäcka. Här är ett litet axplock. 
Man hinner inte se alla nedanstående exempel men ett eller kanske två. 
 
ATENEUM 
Finlands Nationalgalleri 
Den pågående utställningen Historier inom finsk 
konst berättar om den finska konstens utveckling från 
1809 fram till 1970 - talet Utställningen drar nya 
paralleller mellan den finska konstens historia, den 
internationella utvecklingen och olika företeelser i 
samhället. Sida vid sida finns inhemska och utländska 
mästerverk ur samlingarna. 
 
 
 
AMOS REX 
I Helsingfors centrum öppnades i slutet av augusti 
2018 ett nytt, privat konstmuseum som till sin 
arkitektur är alldeles unik. Amos Rex består av nya 
underjordiska utställningsutrymmen, det gamla, år 
1936 byggda Glaspalatset och Bio Rex, samt 
Glaspalats-torget, en böljande evenemangsplats som 
samtidigt är utställningssalarnas tak. 
 
 
 
KIASMA 
är det främsta museet för nutidskonst i Finland. 
Museet är en del av Finlands Nationalgalleri. Kiasma 
betecknar ett ställe där exempelvis nerver eller 
ligament korsar varandra, eller där homologa 
kromosomer knyts ihop. Namnet är en bra symbol för 
det uppdrag ett museum för samtidskonst har. 
 
 
 
ODE 
är Helsingfors nya centrumbibliotek och en levande 
mötesplats mitt i Helsingfors. Bibliotekets mångsidiga 
tjänster och utrymmen står till stadsbornas förfogande 
sju dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll. Ode 
befinner sig i hjärtat av Helsingfors på 
Medborgartorget och är ett allaktivitetshus med 
fantastisk arkitektur både exteriört och interiört. Det 
står öppet för alla stadsbor och besökande. 

 
 

 
 

 
 

 
 


