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Sirkuksen Lumo -palkinto Tanssiteatteri 
Hurjaruuthin Talvisirkukselle 
	  
	  
Sirkuksen	  tiedotuskeskus	  on	  myöntänyt	  vuosittain	  jaettavan	  Sirkuksen	  Lumo	  -‐palkinnon	  
Tanssiteatteri	  Hurjaruuthin	  Talvisirkukselle.	  Vuoden	  2014	  palkinto	  luovutettiin	  teatteri,	  tanssi-‐	  ja	  
sirkusalojen	  yhteisessä	  palkintojenjakotilaisuudessa	  Kokoteatterissa	  Helsingissä	  8.3.2015.	  
	  
Palkintoraadin	  mukaan	  Tanssiteatteri	  Hurjaruuthin	  talvisirkusesitykset	  ovat	  kehittäneet	  jo	  21	  vuoden	  
ajan	  suomalaista	  sirkustaidetta	  ja	  tuoneet	  uutta	  sirkusta	  suuren	  yleisön	  tietoisuuteen	  pitkäjänteisesti.	  
Talvisirkuksillaan	  Hurjaruuth	  on	  tehnyt	  uutta	  sirkusta	  tutuksi	  jo	  kolmannelle	  katsojasukupolvelle.	  
Vuosittain	  vaihtuvat	  esitykset	  ovat	  vakiinnuttaneet	  asemansa	  osana	  pääkaupunkiseudun	  joulun	  ajan	  
perinteitä.	  Vuoden	  2014	  Talvisirkus	  Uni	  saavutti	  yli	  30	  000	  katsojaa.	  
	  
Tanssiteatteri	  Hurjaruuth	  on	  Suomen	  suurin	  sirkustaiteilijoiden	  työllistäjä	  ja	  yksi	  merkittävimmistä	  
sirkusalan	  kehittäjistä.	  Talvisirkukset	  ovat	  tarjonneet	  uran	  ensimmäisen	  esiintymismahdollisuuden	  
lukuisille	  nykyisille	  uuden	  sirkuksen	  pioneereille	  Suomessa.	  Talvisirkusten	  esiintyjinä	  ovat	  vierailleet	  
myös	  monet	  kiinnostavat	  kansainväliset	  taiteilijat.	  
	  
Sirkuksen	  tiedotuskeskuksen	  jakama	  Sirkuksen	  Lumo	  -‐palkinto	  myönnetään	  tunnustukseksi	  
suomalaisen	  sirkustaiteen	  hyväksi	  tehdystä	  työstä.	  Se	  voidaan	  myöntää	  henkilölle,	  ryhmälle,	  
kantaesitykselle,	  tapahtumalle	  tai	  muulle	  teolle	  tai	  toiminnalle,	  joka	  on	  edesauttanut	  
sirkustaiteen	  	  kehittämistä	  ja	  hyvinvointia.	  Ensimmäinen	  Sirkuksen	  Lumo	  -‐palkinto	  jaettiin	  	  
vuonna	  2009.	  
	  
Sirkuksen	  Lumo	  -‐palkinnon	  raadissa	  istuivat	  esittävien	  taiteiden	  kriitikot	  Annikki	  Alku,	  	  
Merja	  Koskiniemi,	  Elisabeth	  Nordgren	  ja	  Eeva	  Kauppinen.	  Raadin	  puheenjohtajana	  oli	  	  
Sirkuksen	  tiedotuskeskuksen	  toiminnanjohtaja	  Lotta	  Vaulo.	  
	  
	  
Tiedustelut:	  	  
Sirkuksen	  tiedotuskeskus	  	  
tiedottaja	  Johanna	  Mäkelä,	  +35850	  464	  3203,	  johanna.makela@sirkusinfo.fi	  
www.sirkusinfo.fi/fi/organisaatio/sirkuksen-‐lumo-‐palkinto	  
	  
Lehdistökuvat:	  	  
Tanssiteatteri	  Hurjaruuth,	  tiedottaja	  Pisko	  Aunola,	  	  +358	  44	  788	  7012,	  pisko.aunola@hurjaruuth.fi	  	  
www.hurjaruuth.fi	  	  |	  www.talvisirkus.fi	  
	  
	  
Sirkuksen	  tiedotuskeskus	  on	  suomalaisen	  sirkuksen	  kehitysorganisaatio,	  joka	  edistää	  sirkuksen	  taiteellisen	  
kehityksen	  edellytyksiä	  ja	  sirkustaiteen	  yhteiskunnallista	  asemaa	  Suomessa.	  Tiedotuskeskus	  kokoaa	  ja	  jakaa	  
tietoa	  suomalaisesta	  sirkuksesta	  ja	  edistää	  suomalaisen	  sirkuksen	  vientiä.	  	  www.sirkusinfo.fi	  
	  


