Tiedote	
  31.3.2016
Julkaisuvapaa

	
  

Suomalainen	
  nykysirkus	
  on	
  näyttävästi	
  esillä	
  Lontoossa	
  huhtikuussa
Suomalainen	
  sirkus	
  on	
  näyttävästi	
  esillä	
  Lontoossa,	
  kun	
  neljä	
  suomalaista	
  nykysirkusteosta	
  nähdään	
  
Roundhouse	
  CircusFest	
  -‐festivaalin	
  ohjelmistossa	
  4.–24.4.2016.	
  Roundhouse	
  CircusFest	
  on	
  Ison-‐
Britannian	
  merkittävin	
  kansainväliseen	
  nykysirkukseen	
  keskittyvä	
  festivaali.
Festivaali	
  käynnistyy	
  suomalaisen	
  Race	
  Horse	
  Companyn	
  teoksella	
  Super	
  Sunday,	
  joka	
  on	
  jo	
  aiemmin	
  
kiertänyt	
  laajasti	
  Euroopassa.	
  Suomessa	
  ainoastaan	
  vuonna	
  2014	
  Helsingin	
  juhlaviikoilla	
  nähty	
  Super	
  
Sunday	
  esitetään	
  Roundhouse-‐tapahtumakeskuksen	
  	
  päänäyttämöllä	
  yhteensä	
  13	
  kertaa	
  festivaalin	
  
aikana.
Festivaalin	
  ohjelmistossa	
  nähdään	
  lisäksi	
  kolme	
  muuta	
  suomalaista	
  teosta.	
  Agit-‐Cirkin	
  Sceno	
  tuo	
  
Jackson	
  Lane	
  -‐teatterin	
  näyttämölle	
  12.–13.4.	
  neljä	
  sirkustaiteilijaa	
  ja	
  monipuolisen	
  kokoelman	
  
kohtauksia,	
  jossa	
  huumori	
  sekä	
  vakavuus	
  vääntävät	
  kättä.	
  Ilma-‐akrobaatti	
  Salla	
  Hakanpään	
  esittämä,	
  
Suomessa	
  arvostelumenestykseksi	
  noussut	
  Pinta	
  ja	
  Hanna	
  Moisalan	
  maailman	
  ensi-‐iltansa	
  saava,	
  
japanilaista	
  sidontataidetta	
  Shibaria	
  ja	
  nuorallakävelyä	
  yhdistelevä	
  teos	
  WireDo	
  nähdään	
  Jacksons	
  
Lanen	
  näyttämöllä	
  kahden	
  esityksen	
  yhteisillassa	
  15.–16.4.
Jacksons	
  Lanen	
  esitykset	
  	
  liittyvät	
  suomalaisen	
  sirkuksen	
  näkyvyyshankkeeseen,	
  jonka	
  ovat	
  
mahdollistaneet	
  yhteistyössä	
  Jacksons	
  Lane,	
  Suomen	
  Lontoon	
  Instituutti,	
  Suomen	
  Lontoon	
  
suurlähetystö	
  sekä	
  Sirkuksen	
  tiedotuskeskus
“Suomessa	
  syntyy	
  paljon	
  kansainvälisesti	
  kiinnostavaa	
  sirkustaidetta,	
  ja	
  on	
  hienoa,	
  että	
  saamme	
  sitä	
  
esille	
  Isossa-‐Britanniassa	
  näin	
  monen	
  teoksen	
  voimin.	
  Suomalaisten	
  ryhmien	
  aiemmat	
  vierailut	
  ovat	
  
auttaneet	
  raottamaan	
  ovia	
  alueen	
  markkinoille,	
  ja	
  myös	
  sirkustaide	
  itsessään	
  on	
  saanut	
  aiempaa	
  
vankemman	
  jalansijan	
  sekä	
  yleisöpohjan	
  Isossa-‐Britanniassa.	
  Olemme	
  lisäksi	
  löytäneet	
  paikan	
  päältä	
  
hyvät	
  yhteistyökumppanit,	
  jotka	
  auttavat	
  edistämään	
  suomalaisen	
  sirkuksen	
  näkyvyyttä	
  jatkossakin.”	
  
valottaa	
  Sirkuksen	
  tiedotuskeskuksen	
  toiminnanjohtaja	
  Lotta	
  Vaulo	
  näkyvyyshankkeen	
  taustoja.
Suomalainen	
  nykysirkus	
  kiertää	
  maailmalla	
  ahkerasti.	
  Sirkuksen	
  tiedotuskeskuksen	
  keräämien	
  
tilastojen	
  mukaan	
  vuonna	
  2014	
  suomalaisen	
  sirkuksen	
  esityskerroista	
  yli	
  kolmannes	
  tapahtui	
  Suomen	
  
rajojen	
  ulkopuolella.	
  Vuonna	
  2014	
  suomalaista	
  sirkustaidetta	
  nähtiin	
  kaikkiaan	
  27:ssä	
  eri	
  maassa,	
  
viidellä	
  eri	
  mantereella	
  ja	
  14:n	
  eri	
  sirkusryhmän	
  esittämänä.
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