Sirkuksen tiedotuskeskus – Sirkustilastot 2011

Sirkuksen tiedotuskeskus – Finnish Circus Information Centre
Yhteenveto vuoden 2011 sirkuksen esitys- ja
katsojatilastoista

Summary 2011
The criteria used in circus statistics

Tilastoinnin perusteet
Sirkuksen tilastoihin kerätään tietoa ammattilaisten
tekemistä näyttämöteoksista ja esityksistä. Sirkustilastoissa ovat mukana sekä nykysirkus- ja tuliryhmät että perinteinen sirkus. Sirkuksen esitys- ja
katsojatilastointi on aloitettu vuonna 2006. Perinteinen sirkus tuli mukaan tilastoon vuonna 2007.
Nykysirkusryhmien tilastossa on eritelty valtion
toiminta-avustuksen piirissä ja sen ulkopuolella
olevien sirkusryhmien toimintaa. Tilastossa on mukana 14 sirkusryhmää ja yksi tuliryhmä, joille
myönnettiin valtion toiminta-avustusta vuonna
2011. Valtion sirkusryhmien toimintaan myöntämät
avustukset käyvät ilmi taulukosta sivulta x.

These circus statistics concern professional Finnish
circus performances. The circus statistics comprise
both contemporary circus, fire arts and traditional
touring circus. The compilation of statistics on circus began in 2006. Traditional circus was included
in 2007.
The figures of 2011 specify the work of circus
groups operating both with and without state support. The statistics include 14 circus companies and
one fire art group for which state support was
granted in 2011. The figures of state support for
circus groups can be found on page x.
Number of performances and spectators keep
increasing

Esitys- ja katsojamäärät jatkavat kasvuaan
Tilastoituja sirkusesityksiä oli vuonna 2011 yhteensä 1 341, mikä on 13% enemmän edellisvuoteen
verrattuna. Vuosien 2007–2011 aikana tilastoitujen
sirkusesitysten kokonaismäärä on kaksinkertaistunut.

The number of circus performances compiled in the
statistics of 2011 was all together 1 341. The number has increased by 13 % from 2010. During the
years 2007–2011 the number of circus performances has nearly doubled.

Sirkusesitysten
kokonaiskatsojamäärä
vuonna
2011 oli 413 514 katsojaa. Edellisvuoteen verrattuna määrä kasvoi 14%. Vuosien 2007–2011 aikana
sirkuksen kokonaiskatsojamäärä on kasvanut yli
100 000 katsojalla.

The aggregate attendance of the circus performances was 413 514 spectators in 2011. The number has increased by 14 % from 2010. During the
years 2007–2011 the aggregate attendance of circus performances has increased with over 100 000
spectators.

Ulkomaan esitysvierailujen määrä on kasvanut

Number of performances abroad has increased

Nykysirkusryhmien tilastoitujen esitysten määrä
vuonna 2011 oli yhteensä 1077 esitystä. Verrattaessa edellisvuoden tilastoon esitysmäärä on kasvanut 30%.

The number of contemporary circus performances
compiled in the statistics of 2011 was 1077 performances in total. Compared to the figures of the
previous year the number has increased by 30 %.

Nykysirkusryhmät ovat vuonna 2011 keränneet
kotimaassa 72 092 katsojaa ja ulkomailla 108 282
katsojaa. Ulkomaanesitysten määrä (371 esitystä)
on edellisvuoteen verrattaessa lähes kaksinkertaistunut (191 esitystä 2010). Edellisvuoteen verrattuna
ulkomaanesitysten katsojamäärä on kasvanut 67%.
Nykysirkusryhmiemme esityksistä kolmannes on
maamme rajojen ulkopuolella ja katsojamäärästä
yli puolet.

The aggregate attendance of Finnish contemporary
circus companies in the year of 2011 was 72 092
spectators in Finland and 108 282 spectators
abroad. Number of performances abroad (371)
nearby doubled (191 performances in 2010). The
aggregate attendance of Finnish contemporary
circus companies’ performances abroad has increased by 67%. One third of performances and
more than a half of spectators for Finnish contemporary circus companies are outside of Finland.

Vuonna 2011 neljäntoista suomalaisen nykysirkusryhmän esityksiä nähtiin yhteensä 25 maassa: Euroopan maiden lisäksi myös mm. Australiassa,
Uudessa–Seelannissa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Brasiliassa ja Taiwanissa.
Kantaesityksiä vuoden 2011 tilastossa mukana
olevat 22 sirkus- ja tuliryhmää tuottivat yhteensä
35.
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During 2011 fourteen Finnish circus companies
visited a total of 25 countries: besides European
countries also e.g. Australia, New Zealand, USA,
Mexico, Brasil and Taiwan.
The circus companies included in the statistics
produced altogether 35 first premieres in 2011.
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