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12.–14.10.2017

LUMOSALI
Urpiaisentie 14, Korso, Vantaa

Kolmipäiväisessä Lumous-nykysirkusfestivaalissa keskitytään tänä vuonna akrobatiaan
yhdistettynä musiikkiin, teatteriin ja tanssiin. Esityksissä nähdään pari- ja yksilöakrobatiaa,
jalkajongleerausta, parkouria ja nuorallatanssia, mutta myös japanilaista sidontataidetta
ja Suomessa harvinaista whip crackingiä eli ruoskan avulla tehtyä ääni- ja rytmitaidetta.
Kaikkien esitysten suositusikäraja on +10 v.
to 12.10. klo 13

SOUND BARRIER

Hanna Moisala
WIREDO

SUHDE

GLOBALLY WANTED

to 12.10. klo 18.30

WIREDO
SOUND BARRIER (ensi-ilta)
Kesto: 90 min, sis. väliajan

Kahden vaikuttavan ja eri elementtejä sirkukseen yhdistävän sooloteoksen yhteisilta. Hanna Moisalan
vahvasti visuaalinen WireDo yhdistää ennennäkemättömällä tavalla
japanilaisen sidontataiteen Shibarin sekä sirkuksesta tutun nuorallatanssin. Kahden erilaisen taiteenlajin kohtaamisesta syntyy upeasti
koreografioitu ja visuaalisesti hieno
esitys tasapainosta, ihmisvartalosta
ja köydestä.

pe 13.10. klo 13 ja 18.30
Katerina Repposen Sound Barrier
-esityksen keskipisteenä on ruoska.
Whip cracking tarkoittaa suomeksi
taidetta, jossa ruoskan avulla luodaan ääniä ja rytmejä. Suomen
ensi-iltana nähtävä runollinen ja
kaunis esitys on kiehtova tutkimusmatka välineeseen, joka voi jopa
rikkoa äänivallin. Esitys tuo uusia
näkökulmia ruoskan käyttöön ja rikkoo ihmisten ennakkoluuloja siitä.
Konsepti
ja esitys: Katerina Repponen
Ohjaus: Pasi Nousiainen
Liput: 10 €

Kate & Pasi
SUHDE

la 14.10. klo 19

Kesto: 50 min

Akrobaattipari Katen & Pasin hengästyttävän taitava ja hulvaton
näkemys tutusta miehen ja naisen
suhteesta saa tässä tulkinnassa
aivan uusia ulottuvuuksia. Hauska
ja moni-ilmeinen parisuhdetarina on
toteutettu pariakrobatian ja jalkajongleerauksen keinoin.
Suunnittelu
ja esitys: Katerina Repponen ja
Pasi Nousiainen
Liput: 5 € (päivä), 10 € (ilta)

WIREDO

Kuva Mia Bergius

Ohjaus: Taina Kopra
Valot ja tekniikka: Ville Finnilä
Sävellys: Terhi Pippuri
Shibarimestari: Bruce Esinem
Esitys: Hanna Moisala

Järjestäjä:

Kuva Kate & Pasi

Kuva Kate & Pasi

Ohjaus: Taina Kopra
Valot ja tekniikka: Ville Finnilä
Sävellys: Terhi Pippuri
Shibarimestari: Bruce Esinem
Esitys: Hanna Moisala
Liput: 5 €

www.vantaa.fi/festivaalit
vantaankulttuuri

Kuva Réne Limbecker

Kesto: 45 min

Hanna Moisalan vahvasti visuaalinen WireDo yhdistää ennennäkemättömällä tavalla japanilaisen
sidontataiteen Shibarin sekä sirkuksesta tutun nuorallatanssin. Kahden erilaisen taiteenlajin kohtaamisesta syntyy upeasti koreografioitu
ja visuaalisesti hieno esitys tasapainosta, ihmisvartalosta ja köydestä.

Company Uusi Maailma
GLOBALLY WANTED
Kesto: 55 min

Viimeisiä mahdollisuuksia nähdä
jyväskyläläisen nykysirkusryhmän
ylistetty mustaa huumoria ja vinksahtaneita ihmissuhteita sisältävä
esitys, jossa yhdistyvät parkour,
akrobatia, tanssi ja sanaton teatteri.
Absurdin sukukokouksen osallistujat
löytävät itsestään ja toisistaan niin
rakkautta, yksinäisyyttä kuin henkistä ja fyysistä rampuuttakin.
Ohjaus: Seija Hakkarainen
Musiikki: Pekka Huttunen
Valot: Antti Saarelainen ja
Arto Helminen
Puvut: Seija Hakkarainen ja
Sari Nyman
Liput: 10 €

Liput: www.netticket.fi tai puoli tuntia ennen ovelta.

