BADDING-MUSIKAALI PARATIISI SAA MAAILMAN ENSIILTANSA PALATSITEATTERISSA TAMPEREELLA 3.9.2014.
”Rauli ”Badding” Somerjoki on suomalaisen rockin kiistaton kuningas, todellinen legenda. Hänet
tunnetaan miehenä, joka pohjusti Suomi-rockin, ja 80-luvulla hän uudisti tulkinnoillaan vanhan
tanssimusiikin. Badding oli kuin lepattava liekki, ja esiintyessään hän avasi koko sielunsa, antoi
kaikkensa. Hän eli taiteilijaelämän, jossa laaksot olivat rotkoja ja kukkulat vuoria”.
Somerjokea pidetään yhtenä suomalaisen musiikin suurena vaikuttajana ja hänen monet kappaleensa ovat
jääneet suomalaisen musiikin historiaan, kuten muun muassa hänen laulamansa ja yhdessä Arja Tiaisen kanssa
sanoittama ”Paratiisi” (1973), joka on Suomen soitetuin kappale sekä radiossa että eri artistien keikoilla.
Baddingin musiikillinen vaikutus ymmärrettiin vasta hänen kuolemansa jälkeen.
Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat mm. ”Fiilaten ja höyläten”, ”Ja rokki soi”, "Jykevää on rakkaus”, ”Paratiisi”,
”Bensaa suonissa”, ”Ikkunaprinsessa”, ”Tähdet, tähdet”, ”Valot”, ”Pilvet karkaa, niin minäkin” ja ”Laivat”.
Rauli Aarre Tapani ”Badding” Somerjoki syntyi 30. elokuuta 1947 Somerolla ja kuoli 14. tammikuuta 1987
Helsingissä, vain 39-vuotiaana. Badding-musikaali Paratiisi on kunnianosoitus hänen uralleen ja muistolleen
suurena laulajana ja lauluntekijänä.
Musikaali kertoo Baddingin elämäntarinan, jossa lapsuus elettiin vaatimattomissa olosuhteissa, ja kuinka hän teki
suuren läpimurron rock-kuninkaaksi 70-luvun alussa. Hänen uraansa varjosti runsas alkoholinkäyttö, mutta
uuden nousun Badding teki 80-luvun alussa, monen legendaarisen hitin ja levyn kautta, jolloin hänen
taustabändikseen nousi myöhemmin suureen maineeseen noussut Agents, jota johtaa Esa Pulliainen. Musikaalin
muita henkilöhahmoja ovat mm: Raulin äiti, M. A. Numminen, Topi Sorsakoski, Muska Babitzin, Kari Somerjoki,
Kirka Babitzin, Timo Kojo ja Elvis.
Nimiosassa esiintyy Uniklubi-yhtyeen laulaja Jussi Selo.
Paratiisi -musikaalin esiintyjiä:
Badding: Jussi Selo (Uniklubin laulaja)
Naispääosassa: Sani Aartela (Aikakoneen laulaja)
Muissa rooleissa mm:
Miro Honkanen (Topi Sorsakoski)
Ari Myllyselkä (M. A. Numminen)
Elisa Lairikko
Laila Walden
Jyrki Telilä
Jimi Hautamäki
Käsikirjoitus: Katariina Leino
Ohjaus: Petri Lairikko
Kapellimestari: Mikko Kangasjärvi
Puvut: Elina Vättö
Maskeeraus & kampaukset: Tuija Timonen
Koreografia: Mönzia Kurbanali
Valot: Pekka Rahko
Lisätietoja: petri.lairikko@palatsiteatteri.fi
Jokaiseen Musiikkiteatteri Palatsin esitykseen voi median edustaja (+kuvaaja) varata kutsuvieraspaikan
varaustilanteen mukaan. Paikkavaraukset ja artistien haastattelupyynnöt: jarna.kangasjarvi@palatsiteatteri.fi
Kuvat medialle ladattavissa ja esitystiedot: www.palatsiteatteri.fi

