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Maailman sirkuspäivää juhlitaan 16.4.2016  

Kansainvälistä maailman sirkuspäivää juhlitaan lauantaina 16.4. eri puolilla Suomea. Päivän ohjelmassa on 
luvassa sirkuskulkueita, sirkusopiskelijoiden esityksiä ja muita koko perheelle sopivia tapahtumia. 
Tapahtuman viettoa Suomessa koordinoivat Sirkuksen tiedotuskeskus ja Suomen Nuorisosirkusliitto.  

Maailman sirkuspäivää vietetään joka huhtikuun kolmas lauantai ja sen tarkoitus on nostaa esiin 
sirkustaidetta ja -kulttuuria. Tänä vuonna päivän teemana on yhteistyö sirkuksen tulevaisuuden hyväksi. 
Päivän viettoa organisoi ja koordinoi maailmanlaajuisesti Fédération Mondial du Cirque -järjestö. Järjestön 
suojelija on Monacon prinsessa Stephanie.  

Maailman sirkuspäivän ohjelma Suomessa: 

Tampere 
16.4.2016 klo 10.30– Sorin Sirkuksen Päättötyöfestivaali 
Päättötyöfestivaaleilla taiteen perusopetuksen päättävät nuoret artistit valtaavat sirkuksen maneesin omilla 
sirkusnumeroillaan. Esitysten väliaikoina on jälleen tarjolla kaikenlaista hauskaa tekemistä koko perheelle – 
muun muassa kasvomaalausta, ilmapalloeläimiä ja temppurata. Lisätietoja www.sorinsirkus.fi 

Helsinki 
16.4. klo 15–16 Sirkus Magenta juhlii Esplanadilla  
Sirkus Magenta valtaa Esplanadin puiston sirkustelulla, elävä musiikilla ja luomalla hilpeää tunnelmaa. Ota 
oma pellenenä ja soittimet mukaan! Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan ohjelmaan. Lisätietoja: 
www.sirkusmagenta.fi 
16.4. klo 11–14 Kevätpuksaus Pukinmäen sirkuskoululla 
Pukinmäen sirkuskoululla on tiedossa kivaa toimintaa koko perheelle. Parilla kolikolla saa posket punaisiksi 
ja suun makiaksi. Tiedossa on myös maksutonta ohjelmaa - pienet sirkusesitykset juhlasalissa klo 12 ja 13 
sekä jalkapallokikkailua koulun pihalla. Lisätietoja: www.taidekoulut.fi 

Hyvinkää 
16.4. Klo 12–13 Hakasirkuksen Maailman sirkuspäivän paraati halki Hyvinkään keskustan  
Hakasirkus kutsuu kaikkia sirkusharrastajia  - entisiä ja nykyisiä - tukijoukkoineen mukaan juhlistamaan 
maailman sirkuspäivää. Paraati lähtee klo 12 Takomolta, klo 12.30 on esiintyminen Kulmakonditorian 
kohdalla, ja takaisin Takomolle palataan noin klo 13. Lisätietoja: www.hakasirkus.fi	  
	  
Lappeenranta 
16.4. Klo 11–13 Taidekoulu Estradin sirkustapahtuma  
Taidekoulu Estradi järjestää lapsiperheille avoimen sirkustapahtuman Linnoituksen tapahtumakeskus 
Kehruhuoneella yhteistyössä Kehruuhuoneen Lasten lauantai -tapahtuman kanssa. Tapahtumassa luvassa 
sirkusesityksiä, kasvomaalausta, perhesirkustyöpajoja  ja tietoa Taidekoulu Estradin harrastustoiminnasta. 
Lisätietoja: www.taidekouluestradi.fi 

Hämeenlinna 
16.4.2016 klo  16–17 Sirkuskoulu ARX:n oppilaiden esiintyminen Sirkus Finlandian teltassa 
Sirkuskoulu ARX:n oppilaat esiintyvät Sirkus Finlandian teltassa ennen illan esitystä. Lisätietoja: 
www.sirkusfinlandia.fi 

Kouvola 
Maanantai 25.4.2016 klo 18.00– Tykkimäen sirkuskoulun sirkuspyöräilytapahtuma. 
Tykkimäen sirkuskoulu yhdessä Janne Mustosen kanssa juhlistaa maailman sirkuspäivää ajamalla 
yksipyöräisillä halki Kouvolan keskustan. Reitti kulkee Brankkarilta kävelykatu Manskin kautta Tornionmäen 
koulun pihaan. Lisätietoja: www.tykkimaensirkuskoulu.fi 

Lisätietoa Maailman sirkuspäivästä: www.circusfederation.org/world_circus_day 
Lisätietoja Suomen Nuorisosirkusliitosta: www.snsl.fi 
Lisätietoja Sirkuksen tiedotuskeskuksesta: http://www.sirkusinfo.fi 
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Tiedustelut:  
Toiminnanjohtaja Evianna Lehtipuu      
Suomen Nuorisosirkusliitto     
 +358 50 414 2041    
snslfi@gmail.com 
www.snsl.fi 
 

 
 

Tiedotusassistentti Kirsi Kähkönen 
Sirkuksen tiedotuskeskus 
+358 50 464 3203 
kirsi.kahkonen@sirkusinfo.fi 
www.sirkusinfo.fi 
	  


