
Sirkusohjelmistot	  2014/	  Repertoires	  of	  Circus	  in	  2014
KE=	  Kantaesitys/	  first	  premiere;	  	  	  demo=	  work	  in	  progress

Ryhmä	  Company Teos	  Performance Yhteistuotantotaho/	  Co-‐producer
Kantaesity
s	  Premiere Ohjaus/suunnittelu/ym.	  Direction/Concept/	  etc.

Agit-‐Cirk Clowns	  &	  Queens Gandini	  Juggling	  (UK),	  La	  Brèche	  
(FR),	  Cirque	  Jules	  Verne	  (FR),	  The	  
Lighthouse	  (UK)

23.3.13 Sean	  Gandini,	  Kati	  Ylä-‐Hokkala.	  Sakari	  Männistö	  (jongleerausideat)

Häpeä-‐kabaree 2009 Miika	  Nuutinen,	  Sakri	  Männistö	  ja	  Mika	  Mäkinen	  (suunnittelu	  ja	  esiintyminen)
JONG Lapin	  kamariorkesteri 23.5.13 Lotta	  Wennäkoski	  (sävellys),	  Lotta	  Wennäkoski,	  Sakari	  Männistö,	  Ulla-‐Maija	  Kanerva,	  Joonas	  

Martikainen	  (konsepti)
Kohti	  sua Monitaideyhdistys	  Piste	  ry 2010 Sakari	  Männistö,	  Marjo	  Ylikorva	  (suunnittelu	  ja	  esiintyminen)
Nuanced Delicode demo Jenni	  Lehtinen,	  Sasu	  Peistola,	  Delicode	  (suunnittelu),	  Jenni	  Lehtinen,	  Sasu	  Peistola,	  Hanna	  

Moisala	  (esiintyminen)
Panohommia	  ja	  kirjoitusvirheitä 2006 Marjo	  Ylikorva,	  Sakari	  Männistö	  (suunnittelu)	  Miika	  Nuutinen,	  Sakari	  Männistö	  (esiintyminen)
Periferia-‐projekti 2009 Juha	  Rautio,	  Miika	  Nuutinen,	  Joonas	  Martikainen,	  Sakari	  Männistö	  (konsepti)
Saivo KE 14.5.14 Sakari	  Männistö,	  Juha	  Rautio,	  Marjo	  Selin,	  Riikka	  Vuorenmaa,	  Aku	  Meriläinen	  (suunnittelu	  ja	  

esiintyminen)
Sceno demo Jenni	  Lehtinen,	  Sasu	  Peistola,	  Sampo	  Kurppa	  (suunnittelu	  ja	  esiintyminen)	  ja	  Sakari	  Männistö	  

(suunnittelu,	  ohjaus)	  
Sirkusrunoja demo Miika	  Nuutinen	  (suunnittelu,	  esiintyminen)
Tenho 2011 Sakari	  Männistö	  (ohjaus),	  Jenni	  Lehtinen	  ja	  Sasu	  Peistola	  (suunnittelu	  ja	  esiintyminen)
Verta	  kynnen	  alla Cirko	  –	  Uuden	  sirkuksen	  keskus KE 26.1.14 Sampo	  Kurppa	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Inga	  Björn,	  Pekka	  Laamanen	  (esiintyminen)

Circo	  Aereo Desertee demo Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Sofia	  Daniel,	  Milla	  Lahtinen,	  Susanna	  Liinamaa	  
(esiintyminen)

Clunker	  Circus:	  Ihanan	  paljon	  kaikkea Cluncker	  Circus,	  Maracat	  Caravan,	  
Jakobin	  Sirkus

KE 13.3.14 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Saana	  Peura,	  Jori	  Reunanen,	  Rasmus	  Witikka	  
(esiintyminen)

Clunker	  Circus:	  Karvanoppasirkus Clunker	  Circus,	  Maracat	  Caravan,	  
Jakobin	  Sirkus

6.9.13 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus)

Mumbai	  Express 21.11.13 Sanna	  Silvennoinen	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus)
Mano KE 10.9.14 Sanna	  Silvennoinen	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Mika	  Kaski	  (esiintyminen)	  Tapani	  Rinne	  (musiikki)
Sirkus	  Aikamoinen:	  Onnellisten	  maa Sirkus	  Aikamoinen,	  Maracat	  

Caravan
KE 16.5.14 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus)	  Sade	  Kamppila,	  Oskar	  Rask,	  Jouni	  Ruuth,	  Tuomas	  

Vuorinen	  (esiintyminen)
Race	  Horse	  Company:	  Petit	  Mal Race	  Horse	  Company,	  

Verkatehdas,	  Centre	  Nationale	  
Dramatique	  Basse-‐Normandie

10.3.10 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Petri	  Tuominen,	  Kalle	  Lehto,	  Rauli	  Kosonen	  (suunnittelu	  
ja	  esiintyminen)

Cirk	  La	  Putyka:	  Slapstick	  Sonata Cirk	  La	  Putyka	  (Cz),	  Tsekin	  
kansallisteatteri	  (Cz),	  Suomen	  
kansallisteatteri

3.2.12 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus)

The	  Pianist 4.9.13 Sanna	  Silvennoinen	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Thom	  Monckton	  (suunnittelu	  ja	  esiintyminen)
Trilogie	  cirque	  d'objets 2012 Jani	  Nuutinen	  
Un	  séance	  peu	  ordinaire 2009 Jani	  Nuutinen

Circus	  Ruska Suhde 2012 Katerina	  Repponen,	  Pasi	  Nousiainen	  (suunnittelu,	  esiintyminen)
Circus	  Uusi	  Maailma Globally	  Wanted 2011 Seija	  Hakkarainen	  (suunnittelu,	  ohjaus)	  Saga	  Elgland,	  Mikko	  Kervinen,	  Sami	  Keinänen,	  Perttu	  

Pihlaja,	  Lotta	  Roukala	  (esiintyminen)



CUM	  BOYS KE 17.5.14 Seija	  Hakkarainen	  (suunnittelu,	  ohjaus,	  esiintyminen)	  Pekka	  Huttunen,	  Jukka	  Kääntä,	  Tomi	  
Huusko,	  Henri	  Hänninen,	  Markus	  Jokinen,	  Jyrki	  Virta,	  Oula	  Karppinen,	  Niko	  Miettinen,	  Julius	  
Mykkänen,	  Petteri	  Olkinuora,	  Matti	  Tulla,	  Vesa	  Takaluoma	  (esiintyminen)

Oi	  tuu	  love	  -‐	  Devoluutio KE	   30.8.14 Seija	  Hakkarainen	  (suunnittelu,	  ohjaus)	  Lotta	  Roukala	  (suunnittelu,	  esiintyminen)	  Saga	  Elgland,	  
Ville	  Leppänen,	  Noora	  Pasanen	  (esiintyminen)

Liberty	  -‐	  Vapaus KE 23.8.14 Seija	  Hakkarainen	  (suunnittelu,	  ohjaus),	  Erika	  Forsberg,	  Saga	  Elgland,Tapio	  Envall,	  Pekka	  
Huttunen,	  Sami	  Keinänen,	  Keijo	  Koskenharju,	  Niko	  Miettinen	  (esiintyminen)

Sakset KE 22.11.14 Seija	  Hakkarainen,	  Erika	  Forsberg,	  Christian	  Drabczyk,	  Keijo	  Koskenharju,	  Eero	  Virtanen	  
Cirko	  -‐	  Uuden	  sirkuksen	  keskus Agit-‐Cirk:	  Verta	  kynnen	  alla Agit-‐Cirk KE 26.2.14 Sampo	  Kurppa	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Inga	  Björn,	  Pekka	  Laamanen	  (esiintyminen)

Agit-‐Cirk:	  Saivo Agit-‐Cirk KE 14.5.14 Sakari	  Männistö,	  Juha	  Rautio,	  Marjo	  Selin,	  Riikka	  Vuorenmaa,	  Aku	  Meriläinen	  (suunnittelu	  ja	  
esiintyminen)

Circo	  Aereo:	  Mumbai	  Express	  &	  Mano Circo	  Aereo KE 10.9.14 Sanna	  Silvennoinen	  (ohjaus)	  Ensi-‐ilta:	  Mano
Cluncker	  Circus:	  Ihanan	  paljon	  kaikkea Circo	  Aereo,	  Maracat	  Caravan,	  

Jakobin	  Sirkus
KE 13.3.14 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Saana	  Peura,	  Jori	  Reunanen,	  Rasmus	  Witikka	  

(esiintyminen)
Sirkus	  Supiainen:	  Manifesti Sirkus	  Supiainen KE 12.11.14 Samuli	  Männistö,	  Juha	  Rautio
Sirkus	  Aikamoinen:	  Onnellisten	  maa Circo	  Aereo,	  Maracat	  Caravan KE 16.5.14 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus)	  Sade	  Kamppila,	  Oskar	  Rask,	  Jouni	  Ruuth,	  Tuomas	  

Vuorinen	  (esiintyminen)
Sanna	  Vellava:	  Raja Sanna	  Vellava,	  WHS KE 11.5.14 Sanna	  Vellava	  (suunnittelu,	  esiintyminen)
Salla	  Hakanpää:	  Pinta Zero	  Gravity	  Company,	  WHS 30.10.13 Salla	  Hakanpää	  &	  työryhmä	  (suunnittelu),	  Ville	  Walo	  (ohjaus)
WHS:	  Mortimer WHS 2010 Ville	  Walo	  (suunnittelu,	  esiintyminen),	  Anne	  Jämsä	  (suunnittelu)
WHS:	  Keskusteluja WHS 2006 Ville	  Walo,	  Kalle	  Nio
Kallo	  Collective:	  Members	  of	  Our	  Limbs Kallo	  Collective 2011 Jenni	  Kallo,	  Thom	  Monckton,	  Sampo	  Kurppa
Cluncker	  Circus:	  Karvanoppasirkus Circo	  Aereo,	  Maracat	  Caravan,	  

Jakobin	  Sirkus
2013 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus)

Ilmatila:	  Camelia	  Sinensis Ilmatila 2014 Ilona	  Jäntti
Agit-‐Cirk:	  Häpeä-‐kabaree Agit-‐Cirk 2009 Miika	  Nuutinen,	  Sakri	  Männistö	  ja	  Mika	  Mäkinen	  (suunnittelu	  ja	  esiintyminen)
Cirkus	  Xanti:	  Amberin	  pieni	  sirkus Cirkus	  Xanti	  (NO),	  Maracat	  

Caravan
Sverre	  Waage	  (suunnittelu,	  ohjaus),	  Viivi	  Roiha	  (esiintyminen)

Circo	  Aereo	  &	  Thom	  Monckton:	  The	  Pianist Circo	  Aereo 2013 Sanna	  Silvennoinen	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Thom	  Monckton	  (suunnittelu	  ja	  esiintyminen)
Jonglöörien	  iltapäivä 5-‐3-‐1	  Uuden	  jongleerauksen	  

festivaali
useita	  esiintyjiä

First	  EnClownter	  gaala Sirkus	  Magenta useita	  esiintyjiä
Compagnie	  Philippe	  Genty:	  Ne	  m'oublie	  pas Compagnie	  Philippe	  Genty	  (FR)
The	  7	  Fingers:	  Traces The	  7	  Fingers	  (CA)
Fet	  a	  mà:	  Cru Fet	  a	  mà	  (ES/FR)
Escarlata	  Circus:	  Pugilatus Escarlata	  Circus	  (ES)

Clunker	  Circus Karvanoppasirkus Circo	  Aereo,	  Maracat	  Caravan,	  
Jakobin	  Sirkus

27.7.13 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus)

Ihanan	  paljon	  kaikkea Circo	  Aereo,	  Maracat	  Caravan,	  
Jakobin	  Sirkus

KE 13.3.14 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Saana	  Peura,	  Jori	  Reunanen,	  Rasmus	  Witikka	  
(esiintyminen)

Duo	  D'Lyh	  Circus The	  Wedding	  Run KE	   1.7.14 Jenni	  Kallo	  (ohjaus),	  Kaito	  Takayama,	  Sanni	  Sarlin	  (esiintyminen)
Tahdon	  -‐	  I	  Do KE	   15.10.14 Jenni	  Kallo	  (ohjaus),	  Kaito	  Takayama,	  Sanni	  Sarlin	  (esiintyminen)

Ilmatila Floreo	  Aerealis Oulun	  Juhlaviikot KE 2014 Ilona	  Jäntti	  (sunnittelu,	  esiintyminen)



Versoja Helsingin	  Kaupungin	  
Rakennusvirasto

2013 Ilona	  Jäntti	  (sunnittelu,	  esiintyminen)

A	  pony	  is	  a	  small	  horse KE 30.30.2014 Ilona	  Jäntti	  (sunnittelu,	  esiintyminen)	  Alice	  Allart	  (esiintyminen)

Ride KE 20.7.14 Ilona	  Jäntti	  (sunnittelu,	  esiintyminen)
Handspun 23.2.12 Ilona	  Jäntti	  (sunnittelu,	  esiintyminen)
Footnotes 2009 Ilona	  Jäntti	  (sunnittelu,	  esiintyminen)
Huhu 2012 Ilona	  Jäntti	  (sunnittelu,	  esiintyminen)
Gangewifre 2013 Ilona	  Jäntti	  (sunnittelu,	  esiintyminen)
Muualla 2009 Ilona	  Jäntti	  (sunnittelu,	  esiintyminen)

Jakobin	  sirkus Cluncker	  Circus:	  Karvanoppasirkus Circo	  Aereo,	  Maracat	  Caravan 27.7.13 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus)
Cluncker	  Circus:	  Ihanan	  paljon	  kaikkea Circo	  Aereo,	  Maracat	  Caravan,	  

Jakobin	  Sirkus
KE 13.3.14 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Saana	  Peura,	  Jori	  Reunanen,	  Rasmus	  Witikka	  

(esiintyminen)
Cirkus	  Xanti:	  Amberin	  pieni	  sirkus Cirkus	  Xanti	  (NO) Sverre	  Waage	  (suunnittelu,	  ohjaus),	  Viivi	  Roiha	  (esiintyminen)

Jägerhorn	  productions Waiting	  for	  Hitchcock 2009 Robert	  Jägerhorn	  (suunnittelu,	  käsikirjoitus)
Kallo	  Collective Caterpillars KE 31.7.14 Jenni	  Kallo,	  Thom	  Monckton	  (suunnittelu	  ja	  esiintyminen)

Echolalia 2011 Jen	  McArthur
Members	  of	  Our	  Limbs 2011 Jenni	  Kallo,	  Thom	  Monckton,	  Sampo	  Kurppa
Moving	  Stationery 2011 Thom	  Monckton	  (suunnittelu	  ja	  esiintyminen)

Maracat	  Caravan Cluncker	  Circus:	  Karvanoppasirkus Circo	  Aereo,	  Maracat	  Caravan,	  
Jakobin	  Sirkus

27.7.13 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus)

Cluncker	  Circus:	  Ihanan	  paljon	  kaikkea Circo	  Aereo,	  Maracat	  Caravan,	  
Jakobin	  Sirkus

KE 13.3.14 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Saana	  Peura,	  Jori	  Reunanen,	  Rasmus	  Witikka	  
(esiintyminen)

Sirkus	  Aikamoinen:	  Onnellisten	  maa Circo	  Aereo,	  Sirkus	  Aikamoinen KE 16.5.14 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus)	  Sade	  Kamppila,	  Oskar	  Rask,	  Jouni	  Ruuth,	  Tuomas	  
Vuorinen	  (esiintyminen)

Cirkus	  Xanti:	  Amberin	  pieni	  sirkus Cirkus	  Xanti	  (NO) Sverre	  Waage	  (suunnittelu,	  ohjaus),	  Viivi	  Roiha	  (esiintyminen)
Monitaideyhdistys	  Piste VauVanne 2008 Mette	  Ylikorva

Lost	  Tassunos KE 29.6.14 Taina	  Kopra	  (ohjaus)	  Mette	  Ylikorva,	  Matti	  Selin,	  Mari	  Mulari,	  Pelle	  Mulari	  (esiintyminen)
Nuua Lento WHS,	  Cirko	  –	  Uuden	  sirkuksen	  

keskus
19.6.13 Olli	  Vuorinen,	  Luis	  Sartori	  do	  Vale	  (suunnittelu	  ja	  esiintyminen)	  

Race	  Horse	  Company Petit	  Mal Circo	  Aereo 2010 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus),	  Petri	  Tuominen,	  Kalle	  Lehto,	  Rauli	  Kosonen	  (suunnittelu	  
ja	  esiintyminen)

O'DD demo Rauli	  ja	  Sauli	  Kosonen
Pong	  Pong	  Pong	  ja	  Ha	  Ta	  Raa 2014 Petri	  Tuominen,	  Rauli	  Kosonen,	  Kalle	  Lehto.	  Mikko	  Karhu
Super	  Sunday KE 17.5.14 Petri	  Tuominen,	  Rauli	  Kosonen,	  Kalle	  Lehto,	  Odilon	  Pindat,	  Mikko	  Karhu,	  Mikko	  Rinnevuori	  

(suunnittelu,	  esiintyminen)
White	  Nights KE 2.12.14 Petri	  Tuominen,	  Rauli	  Kosonen,	  Kalle	  Lehto,	  Mikko	  Karhu,	  Mikko	  Rinnevuori,	  Sean	  Blue,	  Iona	  

Kewney,	  Sophia	  Urista	  (esiintyminen)
Sirkus	  Aikamoinen Onnellisten	  maa Circo	  Aereo,	  Maracat	  Caravan KE 16.5.14 Maksim	  Komaro	  (suunnittelu	  ja	  ohjaus)	  Sade	  Kamppila,	  Oskar	  Rask,	  Jouni	  Ruuth,	  Tuomas	  

Vuorinen	  (esiintyminen)
Sirkus	  Komponentti That's	  It!	  Cabaret	   18.10.13 Lina	  Patrikainen	  (ohjaus),	  Emilia	  Tengvall,	  Heikki	  Matero,	  Emma	  Räisänen,	  Markus	  Nivala,	  Aleksi	  

Laurila	  (esiintyminen)
Sirkus	  Supiainen [heresy] 25.9.13 Samuli	  Männistö	  (ohjaus)



Kiven	  aika demo Miika	  Nuutinen	  (teksti),	  Laura	  Vuorjoki-‐Elo	  (musiikki),	  	  Laura	  Vuorjoki-‐Elo,	  Markus	  Hänninen,	  
Janne	  Ojajärvi,	  Markus	  Nivala,	  Antti	  Nerg,	  Miika	  Nuutinen	  (esiintyminen)

SIRKÜS demo Samuli	  Männistö,	  Miika	  Nuutinen
Manifesti KE 12.11.14 Samuli	  Männistö,	  Juha	  Rautio
Unboxing KE 10.8.14 Tommi	  Ollikainen,	  Heikki	  Pullo	  (suunnittelu	  ja	  toteutus)
Joulushow 3.12.13 Antti	  Nerg,	  Markus	  Nivala
Viihdytysjoukot KE 8.8.14 Emma	  Räisänen,	  Markus	  Nivala,	  Antti	  Nerg,	  Toni	  Perttula,	  Jarmo	  Humalajärvi	  (suunnittelu	  ja	  

esiintyminen)
Taikateatteri	  13 Watti	  Walopää	  ja	  kadonnut	  hehku 2007/2008 Janne	  Raudaskoski

The	  Outsider 2011 Janne	  Raudaskoski
Aistien	  harhaa KE 1.7.14 Tatu	  Tyni	  
Matemaattinen	  numeromysteeri KE 1.7.14 Heikki	  Harha
Taikaa	  &	  standuppia	  -‐klubit Tatu	  Tyni	  (isäntä)
Kamala	  Velho Tanssiteatteri	  Raatikko 14.9.13 Tatu	  Tyni,	  Marja	  Korhola	  (ohjaus)

Tanssiteatteri	  Hurjaruuth Talvisirkus	  Uni KE	   2014 Arja	  Pettersson	  (Ohjaus)
Talvisirkus	  Kosmos 2013 Davide	  Giovanzana	  (ohjaus)
Kate&Pasi:	  Suhde Circus	  Ruska 2012 Katerina	  Repponen,	  Pasi	  Nousiainen	  (suunnittelu,	  esiintyminen)
Taina	  Mäki-‐Iso:	  HaMemo KE 12.2.14 Taina	  Mäki-‐Iso
Anna	  de	  Lirium:	  The	  Substitute 2012 Tanja	  Simma
Stacey	  Sacks:	  I	  shit	  Diamonds Stacey	  Sacks
Hanna	  Terävä:	  Maija Hanna	  Terävä
Laura	  Rämö:	  Muistotilaisuus 2013 Laura	  Rämö

Zero	  Gravity	  Company Pinta WHS,	  Cirko	  –	  Uuden	  sirkuksen	  keskus 30.10.13 Salla	  Hakanpää	  &	  työryhmä	  (suunnittelu),	  Ville	  Walo	  (ohjaus)
Scaffold KE 27.4.14 Netta	  Lepistö,	  Maarit	  Utriainen
Kesäsirkus KE 4.6.14 Netta	  Lepistö,	  Maarit	  Utriainen
Kissing	  Mimosa KE 14.6.14 Reija	  Tapaninen
Toisin	  Sanoen	  -‐	  In	  other	  words demo Salla	  Hakanpää,	  Susanna	  Keski-‐Kohtamäki,	  Netta	  Lepistö,	  Maarit	  Utriainen

WHS Odotustila Kiasma-‐teatteri 2003 Ville	  Walo,	  Kalle	  Nio,	  Anne	  Jämsä	  (suunnittelu)

Keskusteluja

Kiasma-‐teatteri,	  Cirko	  –	  Uuden	  
sirkuksen	  keskus,	  Uuden	  
jongleerauksen	  yhdistys,	  Centre	  
des	  Arts	  du	  Cirque	  de	  Basse-‐
Normandie 2006 työryhmä	  (suunnittelu),	  Ville	  Walo,	  Kalle	  Nio	  (esiintyminen)

Mortimer 2010 Ville	  Walo	  (suunnittelu,	  esiintyminen),	  Anne	  Jämsä	  (suunnittelu)

25m2 KE 1.2.14
Double	  Exposure Sungsoo	  Ahn	  Pick-‐up	  Group	  &	  WHS 2012 Sungsoo	  Ahn	  &	  Ville	  Walo	  (ohjaus)
Lähtö 22.5.13 työryhmä	  (suunnittelu),	  Kalle	  Nio	  (ohjaus)

Salla	  Hakanpää:	  Pinta
Zero	  Gravity	  company,	  Cirko	  –	  
Uuden	  sirkuksen	  keskus 30.10.13 Salla	  Hakanpää	  &	  työryhmä	  (suunnittelu),	  Ville	  Walo	  (ohjaus)

Nuua:	  Lento
Cie	  Nuua,	  Cirko	  –	  Uuden	  sirkuksen	  
keskus

19.6.13 Olli	  Vuorinen,	  Luis	  Sartori	  do	  Vale	  (suunnittelu	  ja	  esiintyminen)	  

Sanna	  Vellava:	  Raja Sanna	  Vellava KE 11.5.14 Sanna	  Vellava	  (suunnittelu,	  esiintyminen)


