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Casting –tilaisuus la 1.2.2014 
Lentävän Poron Teatteri tuottaa kesällä 2014 Ken Ludwigin kirjoittaman modernin farssin Diivat (Leading Ladies). 
Palkittu ja menestyksekkäästi maailmalla ja Suomessa esitetty näytelmä on saanut maailman ensi-iltansa 2004. 

Avoin casting-tilaisuus järjestetään lauantaina 1. helmikuuta 2014 klo 14-17 Tanssiteatteri Rimpparemmin 
harjoitussalissa, osoitteessa Lapinkävijäntie 3, 96100 Rovaniemi. 

Diivat (Leading Ladies) – Näytelmän kuvaus 
Käsikirjoitus: Ken Ludvig 
Ohjaus: Jonne Suopajärvi 
 
Leo ja Jack ovat huono-onnisia näyttelijöitä, jotka kiertelevät esittämässä kahden hengen Shakespeare-
koostettaan. Suosio ei ole suurta, joten köyhät taiteilijat innostuvat kun kuulevat, että kuolemaisillaan oleva rikas 
nainen etsii kahta sukulaistaan. Valitettavasti sukulaiset ovat naisia, mutta sehän ei näyttelijöitä lannista, 
varsinkin kun puvustosta löytyy Kleopatran ja Titanian roolivaatteita. Pian ”Maxine” ja ”Stephanie” saapuvatkin 
pikkukaupunkiin suurperinnön toivossa. Operaatio kuitenkin mutkistuu, kun he tapaavat kauniit paikkakunnan 
tytöt, joiden seurassa on hankala muistaa olevansa nainen. Kaiken lisäksi pastorilla on epäilyksensä sankariemme 
suhteen, ja Florence-tätikin osoittautuu yllättävän sitkeähenkiseksi. Kommellusten ja yhteensattumien summa 
huipentuu juuri ennen Loppiaisaatonesitystä, vauhdikkaassa shakespearelaisessa hengessä.  

Aikataulu 
“Diivat” esitetään Rovaniemen keskustassa sijaitsevassa teatteritilassa, 1920-luvulla rakennetun Kauppayhtiön 
talon sisäpihalle rakennetussa kesäbasaarissa. Lentävän Poron kesäteatteri aloitti toimintansa vuonna 2012 
Pekankadun parkkihallin kattotasanteella ja siirtyi Kauppayhtiön talon ympäristöön kesällä 2013 näytelmällä 
“Kekkonen – Syntymästä kuolemattomuuteen” 
 
Harjoituskausi 19.5. – 25.6.2014 
Ennakkonäytökset 26. ja 27.6.2014 
Ensi-ilta 4.7.2014 
Viimeinen esitys 7.9.2014 
Esityksiä yhteensä  n. 40 
 
Rovaniemen esitysten lisäksi kesän aikana tulee olemaan muutama vierailuesitys muualla Lapissa. Kesän aikana 
tapahtuvat vierailuesitykset kuuluvat kiinteänä kesän sopimuskauteen. Esityskausi jatkuu syyskuun 
ensimmäiselle viikolle saakka, jolloin ovat Rovaniemi-viikon esitykset.  

Roolitus 
Näytelmässä on kaksi A-roolia, yksi B-rooli, kolme C-roolia sekä yksi D-rooliksi luokiteltu rooli. Duncanin ja 
Florencen roolit on sovitettu yhdelle näyttelijälle, jolloin niistä tulee kokonainen C-rooli.  
 
D-rooliin etsitään nuorta miestä, joka näyttelijän työn lisäksi toimii harjoituskaudella tuotannon ja lavastuksen 
assistenttina sekä näytöskauden aikana järjestäjänä, jonka tehtäviin kuuluu näyttämön ja katsomon valmistelut 
sekä lipunmyynnin avustaminen tarpeen mukaan. 
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Leo kolmekymppinen näyttelijä, komea  A 
Jack kolmekymppinen näyttelijä   A 
Meg herttainen, eloisa kolmekymppinen nainen  B 
Audrey hemaiseva, hyväsydäminen parikymppinen nainen C 
Duncan paikallinen pappi, hölmönpuoleinen, vanhempi C 
Florence erittäin vanha, äkäinen täti, surkea näkö 
Doc maalaislääkäri, sympaattinen ärhentelijä  C 
Butch edellisen poika, parikymppinen, hieman hölmö, rehellinen D 
 

Tietoja Lentävän Poron Teatterista 
Vuodesta 2010 toiminut Lentävä Poro on esittävän taiteen vapaan kentän ammattilaisryhmä, jonka kotipaikka 
on Rovaniemellä. Porot kiertävät esiintymässä ympäri Suomea. Lentävän Poron Teatteri tuottaa komediaa; 
esityksiä, jotka ilostuttavat ja viihdyttävät ihmisiä. Jos saimme ihmiset nauramaan, olemme onnistuneet 
tehtävässämme. 
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