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                    Monilla Ella -tulkinnoillaan ihastuttanut Minna-Stiina Saaristo on dramatisoinut 
                    jo neljännen tulkintansa Timo Parvelan luomasta Ella -sarjasta. Näytelmän 
         kantaesitys Tampereen komediateatterissa vuosi sitten oli yleisömenestys,
                   ja nyt Hirvensalon Nuorisoteatterin katsojat pääsevät nauttimaan esityksestä
                                     dramaturgin itsensä ohjaamana, Hirvareiden uudessa teatteritilassa 
                                           vastavalmistuneen Syvälahden monitoimitalon näyttämöllä!

                                         Tällä kertaa tarina käsittelee päivänpolttavaa aihetta: tietotekniikan nopeaa
                     yleistymistä kouluissa. Ellan ja kavereiden opettaja on ylennyt koulun rehtoriksi, 
                     eli ”Majesteetiksi”, turvallisesti ovivalojen ja pullavuoren taakse. Kahvirauhaa
                     häiritsevät kuitenkin koulun uudet digilaitteet, joita opettaja ei osaa käyttää. 
                     Hän manaa tätä ”digiluu-digileitä” värikkäin sanankääntein, minkä seurauksena
                     lapset luulevat salaperäisen digimosterin uhkaavan koko koulua. 

                    Jälleen kerran tarvitaan siis nerokkaita suunnitelmia ja ovelaa naamioitumista, 
                    ennen kuin tarina voi loppua iloiseen kaaokseen koulun virallisessa lehdistö-                    ennen kuin tarina voi loppua iloiseen kaaokseen koulun virallisessa lehdistö-
                    tilaisuudessa - toimittajien ja arvovieraiden silmien alla. Ja tällä kertaa seikkailuja
                    säestävät myös hauskat laulut, jotka on sävelletty Hirvareiden tuotantoa varten. 

                    Vauhdikas musiikkikomedia sopii aivan koko perheelle ja kestää väliaikoneen 
                    n. 1 h 15 min. Ammattiohjaajan ja teknisten ammattilaisten luotsaamana 
                    Hirvareiden nuorisoryhmä antaa esitykselle laatu- ja naurutakuun! 
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