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A musicaltörténelem legnagyobb sikerei között emlegetik a Queen dalokból készült We Will
Rock You musicalt. A Londonban 2002-ben bemutatott előadást eddig 17 országban játszották
hatalmas sikerrel, eddig 16 millió néző látta szerte a világon.  Az előadás a világon először új
díszlettel és jelmezekkel, koreográfiával és rendezéssel lesz látható magyar nyelven,
Budapesten a BOK Csarnokban. 24 QUEEN világsláger egy látványos előadásban a PS
Produkció bemutatásában.

  

Simon Edit producer az előadás rendezésre Cornelius Baltus-t kérte fel, aki Vámpírok bálja és
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a Sakk musicalek rendezőjeként vált ismerté Magyarországon. Díszlet és jelmeztervező 
Erkel László Kentaur, 
koreográfus 
Túri Lajos Péter
, zenei rendező:
Madarász Gábor Mad
i  
, 
művészeti vezető 
Póka Balázs.

  

A Ben Elton és a QUEEN által jegyzett musical budapesti bemutatójára több fordulós nyílt
szereplőválogatáson válaszozták ki a legalkalmasabb szereplőket. Főbb szerepekben többek
közt Sári Éva, Egyházi Géza, Scheich Dávid, Török Anna, Veres Mónika, Balogh Anna, Zöld
Csaba, Szemenyei János és a Belgiumi születésű, édesanyja által Magyarországhoz kötődő
Stéphanie Schlesser lesz látható.

  

A budapesti előadás próbafolyamata júniusban kezdődött, Cornelius Baltus rendező elmondta,
hogy rendkívüli tehetségű csapatot sikerült kiválogatnia az alkotói teamnek, az előadás
bombaként fog robbanni a november 24-re meghirdetett budapesti bemutatón. Miklós Tibor
dalszövegei és Várkonyi Zoltán magyar fordítása hűen követik Freddie Mercury és a Queen,
valamint Ben Elton különleges világát és a darab humorát. A távoli, de akár a közeljövőben is
játszódható musical, egy futurisztikus vígjáték, amelyhez Erkel László Kentaur elmondása
szerint sikerült vizuálisan is különlegeset alkotni.

  

Az előadás díszteleneméhez 16 ezer magnókazetta gyűjtésébe kezdett a produkció, a
monumentális emlékfal a díszletbe épülve lesz látható az előadások helyszínén. A
magnókazettákat stílusosan az előadás egyik helyszínének megfelelően, a budapesti Hard
Rock Cafe-ban adhatják le a rajongók.
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        A történet a távoli jövőben, a 24. század elején, a Planet Mall nevű bolygón játszódik, amelyetegykor Földnek hívtak. A globalizáció mindent behálóz. Az egész világot a GaGa konszern, aGlobalsoft uralja, élén a kegyetlen Killer Queen-nel és segítőjével, a titkosrendőrségvezetőjével: Khashoggi parancsnokkal. Ez egy látszólag boldog, biztonságos GaGa világ, ahola fiatalok ugyanazokat a filmeket nézik, ugyanolyan ruhákat hordanak, ugyanazokat a komputergenerált-zenéket hallgatják, és ugyanazt gondolják. Ez egy agymosott világ. Az igazi élőzenekihalt, a hangszereket betiltották. Fiatalok egy csoportja fellázad a műanyag világ ellen, őkolyan egyéniségek, akik a gondolat szabadságát és az  igazi hangszerekkel játszott élőrockzenét akarják visszahozni. Az ellenállóknak kemény harcot kell vívniuk a kegyetlenhatalommal, míg megtalálják a „bajnokok hangszerét”, a felszabadító, szent elektromos gitárt...  A musical szereplői napjaink népszerű hazai és nemzetközi sztárjainak reinkarnációi.  Az előadásban olyan jól ismert Queen slágerek hangzanak el, mint a Radio Gaga, Szeretnivalakit (Somebody to love), Jöjj és játssz! (Play the game), Varázslat ez nem más (It's a kind ofmagic), Az egész kell (I want it all), Csak te, nincs más (No one but you), Ki élne így örökké?(Who wants to live forever), Hogy harap fűbe más (Another one bites the dust), Bohémrapszódia (Bohemian rhapsody) és természetesen az előadás címadó dala a WE WILL ROCKYOU!    szereplők:  Galileo Figaro: Scheich Dávid / Szemenyei János  Scaramouche: Török Anna / Stéphanie Schlesser  Killer Queen: Sári Éva   Kashoggi: Egyházi Géza   Britney: Siklósi Balázs  Ozzy: Veres Mónika / Horváth Mónika  Pop: Végh Péter / Vadász Gábor  Tanárnő: Pethő Dorottya  Lady Gaga: Horváth Mónika, Tina Turner: Pethő Dorottya, Madonna: Moravszky Enikő,   Adele: Zsitva Réka, Pink: Sinkó Réka, AC/DC: Károlyi Krisztián, Mick Jagger: BaksaAndrás,   Caramell: Illés Adrián, Hobó: Dóra Ádám, Bono: Vecsei László  producer:  Simon Edit  rendező:  Cornelius Baltus  díszlet- és jelmeztervező:  Erkel László Kentaur  koreográfus:  Túri Lajos Péter  magyar dalszöveg:  Miklós Tibor  magyar szöveg:  Várkonyi Zoltán  dramaturg:  Farkas Niki  zenei vezető:  Köteles Géza  világítástervező:  Madarász János Madár  művészeti vezető:  Póka Balázs  koreográfus asszisztens:  Steidl Anita  rendezőasszisztens:  Hajós Eszter   produkciós asszisztens:  Kékesi Miklós
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