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ARSPRO Taiteilija-tuottajatapaamisen 
tarkoituksena on tarjota taiteilijoille ja 
tuottajille mahdollisuus kohdata ja 
tehda  tuottajatahoille tunnetuksi 
taiteilijoiden tyo ta . Ta ma  katalogi on 
koottu tapahtumaan liittyva a n 
ohjelmahakuun la hetetyista  
ehdotuksista. Katalogi julkaistaan myo s 
pdf-versiona internetissa  
tiedostonimella  ARSPRO katalogi, 
taiteilijoiden ohjelmaehdotuksia 
vuodelle 2014. 
 
  
 

Katalogin tiedot  ovat 
yhteyshenkilöiden lähettämiä. 
Vastuu tietojen oikeellisuudesta 
sekä kuvien julkaisuluvista on 
ensisijaisesti yhteyshenkilöillä, ei 
tapahtuman järjestäjillä.  
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KATALOGIN TUOTANTOTIIMI  

Sonja Vojnovic 
ARSPRO-tapahtuman vastaava tuottaja 
Outi Korhonen 
monikulttuurisuusla a nintaiteilija, Taike 
Terhi Dahlman 
kulttuurituotannon lehtori, HUMAK 
Kaisa Kettunen 
johtaja, Annantalo 
Jenni Peisa 
kulttuurituottaja, Caisa 
Ege Oneh 
lastenkulttuurituottaja, Caisa 
Petra Hannus 
kulttuurituottaja, Stoa, Vuotalo 
Hanna Nyman 
lastenkulttuurituottaja,  
Taikalamppu-verkosto 
Ahmed al-Nawas/Outi Salo 
Kulttuuria kaikille -palvelu 
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CONTACT 
Aaro Vuotila 
040-5732420 
aaro@teatterikone.fi 
Jyväskylä 
www.teatterikone.fi 
Languages: suomi 
Duration: 
Artist fees: 1500 €  

AARO VUOTILA 

Unelmapeli  

Yleisön avulla etenevä improvisaationäytelmä Unelmapeli on 
improvisaationäytelmä, jossa seurataan yleisön avulla luodun 
päähenkilön ponnistelua kohti unelmaansa. Kaikki mitä yleisö 
esityksen aikana näkee, kokee ja kuulee, syntyy esityshetkellä heidän 
silmiensä edessä. Erilaisten improvisaatiotekniikoiden avulla 
Unelmapelin juontaja johdattelee tarinaa kohti huikeaa 
loppuratkaisua. Esitys sisältää kosolti hupaisia hahmoja, 
uskomattomia juonenkäänteitä sekä taatusti tuoretta musiikkia. 
 
Unelmapelia  on pelattu erilaisilla areenoilla erilaisille yleiso ille. 
Pikkujoulukauden vapaiden esitysten ja firmatilausten lisa ksi Unelmapelia  
on pelattu menestyksekka a sti myo s kouluissa eri-ika isille katsojille. Se 
onkin yksi ta ma n esityksen vahvuuksista -se mukautuu kulloisenkin 
yleiso n tarpeisiin. Juontajana Aaro Vuotila. Pelaajina Annu Sankilampi, 
Kirsi Sulonen ja Aapo Oranen/Jussi Helminen 
 
http://www.teatterikone.fi/tilaa-ohjelmaa/ohjelmaa-juhliin/  

mailto:aaro@teatterikone.fi
http://www.teatterikone.fi
http://www.teatterikone.fi/tilaa-ohjelmaa/ohjelmaa-juhliin/
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AFSHIN ARDALAN  

East Meets West -concert 
Itä kohtaa lännen -konsertissa iranilaissyntyinen kitaristi Afsin 
Ardalan yhdistää persialaisen musiikin tunteikkaita sävelkulkuja 
klassiseen länsimaiseen kitaramusiikkiin, joista molempia hän soittaa 
taituruudella ja intohimolla. Soittimina sitar ja kitara. 
 
Afshin Ardalan aloitti kitaransoiton opiskelun ha n vuonna 1996 itse 
tekema lla a n soittimella. Ha n opiskeli aluksi K. Pourmoghaddamin johdolla 
Teheranissa, jossa myo s debytoi jo muutaman vuoden kuluttua. Samaan 
aikaan ha n aloitti opiskelun Lily Afsharin mestari-luokalla. Suomessa 
Ardalan on opiskellut kitaransoittoa Lahden Ammattikorkeakoulussa Juha 
Johanssonin johdolla. Ta lla  hetkella  ha n suorittaa postgraduate-opintojaan 
Hubert Ka ppelin johdolla Koblenzin Kansainva lisessa  Kitara-Akatemiassa 
Saksassa. 

East Meets West is a setar and guitar concert performed by Afshin Ar-
dalan who combines the emotional lilts of Persian music to the classi-
cal occidental guitar music, both of which he performs with a high 
amount of skill and passion.   
 
Afshin Ardalan began playing the guitar on his own hand-made guitar in 
Persia in 1996. He studied under K. Pourmoghaddam in Tehran initially, 
after a few years he made his debut in Shiraz and then Teheran. He contin-
ued his studies in Finland and attends now to post-graduate studies in 
Germany.  
http://www.youtube.com/watch?v=miUEZS6aI-4 
http://www.youtube.com/watch?v=BJ3izex0U-s 

 

 

 

  

 

  

CONTACT 
Afshin Ardalan 
0404848169 
afshina96@gmail.com 
Vantaa 
www.afshinardalan.com 
Languages: farsi, suomi, englanti 
 

http://www.youtube.com/watch?v=miUEZS6aI-4
http://www.youtube.com/watch?v=BJ3izex0U-s
http://www.afshinardalan.com
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AIA-YHTYE: Laulimo, riemukas klubi 

laulunlyömille 
 

Lauluyhtye AiA:n emännöimässä illassa laulunlyömä yleisö 
pääsee kuulemaan huipputason lauluyhtyeosaamista sekä 
halutessaan osallistumaan hullutteluun ja improvisoituihin 
musiikkiosuuksiin. AiA:n konsertti sopii festivaaleille, 
kaupunkitapahtumiin, klubeille, yritysjuhliin ja kaikkiin 
tilaisuuksiin, joissa kaivataan rentoa huippuammattilaista 
otetta. Lauluyhtye AiA:n musiikissa yhdistyvät popmelodiat, 
elektroninen musiikki ja moniäänisyys. Musiikillisen elämyksen 
lisäksi AiA tarjoaa esityksessään yllätyksiä ja kokonaisvaltaista 
läsnäoloa. laulu: Merzi Rajala, Kaisa Saarikorpi, Hanna-Riikka 
Siitonen Nina Tapio Riikka Timonen Eeppi Ursin ohjelmointi: 
Jussi Mikkonen Visa Mäkineni. 
 
AiA:ssa a a nija nteita a n ka ytta va t musiikkiteatterin huiput Nina 
Tapio ja Hanna-Riikka Siitonen, kuoronjohdon poppisvelho Merzi 
Rajala, jazzlaulun taituri Eeppi Ursin, bluesin kultakurkku Kaisa 
Saarikorpi ja veret seisauttava etnoa a ni Riikka Timonen. 
Ohjelmoinnista vastaavat Jussi Mikkonen ja Visa Ma kinen, jotka 
edustavat nousevaa konemusiikin sukupolvea. Lauluyhtye AiA on 
perustettu vuonna 2007 Adiemus Singersin ja senten toimesta. 
Vuosina 2010–2013 AiA ema nno i laulumusiikkiin keskittyva a , 
kuukausittaista Laulimo-klubia helsinkila isessa  kulttuurikahvila 
Cafe Piritassa. Marras–joulukuussa 2011 ja 2012 AiA teki laajat 
konserttikiertueet Jari Sillanpa a n kanssa. AiA on kokenut esiintyja  
myo s kansainva lisilla  areenoilla ja medioissa. 
 

CONTACT 
Kaisa Saarikorpi 
0407202998 
kaisa.saarikorpi@gmail.com  
Helsinki 
http://www.youtube.com/user/AiAMusicFi 
http://www.aia.fi 
Languages: 
suomi, English 
Duration: 45-90 min  
Artist fees:  
250-500 € / hlö (brutto) 
 
 
 

http://www.youtube.com/user/AiAMusicFi
http://www.aia.fi
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ANDIEN VOIMAA   

Musiikillinen aikamatka  
  
Musiikillinen aikamatka esittelee Andien musiikin eri soittimia, 
tunnelmien kirjoa ja äänialoja rytmeineen ajalta ennen 
espanjalaisten valloitusta aina nykyaikaan. Soitinten kirjo ja 
luonnollinen ääni ovat parhaimmillaan livenä. Akustinen tila 
auttaa havaitsemaan soittimia ja pehmeitäkin sävyjä.  
 
Muusikkomme ovat moni-instrumentalisteja.  
Ryhma n vakioja senet:  
Tito Chauca, laulaja-sa velta ja ,  
Daniel Olguin, soitinrakentaja-muusikko,  
Silvo Vatanen, valm. Sibasta erik. Andien musiikkiin,  
Cesar Aguilar, suunnittelija-sa velta ja .  
 
Esiintymisia  mm. Chacana-ryhma na  (Andien kansanmusiikki) ja 
ZeroDrama -ryhma na  (omia sa vellyksia ) oppilaitosten kv-pa ivissa , 
kulttuuri- ja vaihtoehtotapahtumissa (esim. Kynnyskino), 
festivaaleilla eri kaupungeissa, Perun suurla hetysto n tapahtumissa 
ja sen va litta ma na  eri tilaisuuksissa. Soitintyo pajat eri 
tapahtumissa (erit. Sikuri-musiikki). Ks. esimerkkeina  oheiset 
videolinkit. Tuotantoa omakustannelevyt 4 Chakana-ryhma lta  ja 4 
ZeroDramalta. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5-GcxiI9IPU 
http://www.youtube.com/watch?v=vF79zBfQZqE 
http://www.youtube.com/watch?v=ffz2EqvI66g  

CONTACT 
Silpa Karjunen-Aguilar 
0400748847 
silpache@yahoo.com 
Helsinki 
http://www.globalmusic.fi/ 
index.php?page=zero-
drama&hl=fi_FI 
http://www.globalmusic.fi/
index.php?page=sikuri-finland  

https://www.youtube.com/watch?v=5-GcxiI9IPU
http://www.youtube.com/watch?v=vF79zBfQZqE
http://www.youtube.com/watch?v=ffz2EqvI66g
http://www.globalmusic.fi/index.php?page=zero-drama&hl=fi_FI
http://www.globalmusic.fi/index.php?page=zero-drama&hl=fi_FI
http://www.globalmusic.fi/index.php?page=zero-drama&hl=fi_FI
http://www.globalmusic.fi/index.php?page=sikuri-finland
http://www.globalmusic.fi/index.php?page=sikuri-finland


M
U

U
T
 

 

 

 10 

CONTACT 
Anne Mölsä 
0408378179 
anne.molsa@koti.fimnet.fi 
Tampere 
http://www.muotokuvatiski.blogspot.fi/ 
Languages: suomi 
Duration: 
Artist fees: 200 euroa/hlö + matkakulut 

ANNE MÖLSÄ  

Muotokuvatiski  
 

Muotokuvatiski on runoilija Anne Mölsän ja kuvataiteilija 
Mirka Kinnulan perustama kiertävä taidetapahtuma, jossa 
kuka tahansa voi kokea, miltä muotokuvamallina istuminen 
tuntuu. Malli istuu tiskissä 10-15 minuuttia, minä aikana 
muotokuvia syntyy kaksi: Mirka Kinnulan tekemä piirustus-
muotokuva ja Anne Mölsän tekemä runomuotokuva. Malli saa 
muotokuvat itselleen, ja lisäksi ne julkaistaan Muotokuvatiskin 
blogissa. Muotokuvatiski kiertää kaikkialla siellä, missä 
ihmisiä liikkuu: toreilla, taidetapahtumissa ja vaikka 
messuilla. Muotokuvaus on malleille aina maksutonta. 
 
Muotokuvatiski aloitti toimintansa tammikuussa 2013. Ta ha n 
astiset esiintymiset: 27.7.2013 Kulttuuribussi, Tammelantori ja 
Laukontori, Tampere. 4.6.2013 Tukitempaus TAMK:in 
kuvataideopetuksen sa ilytta misen puolesta, Keskustori, Tampere. 
20.-21.4.2013 Pirkanmaan taidesuunnistus, Galleria Rajatila, 
Tampere. 19.1.2013 Rekrytointipa iva t, Vanha ylioppilastalo, 
Helsinki.  
 
Mirka Kinnula on helsinkila inen kuvataiteilija (AMK) ja  
Anne Mölsä tamperelainen vapaa kirjoittaja, toimittaja (YTM) ja 
lavarunoilija. 

 

http://www.muotokuvatiski.blogspot.fi/  

mailto:anne.molsa@koti.fimnet.fi
http://www.muotokuvatiski.blogspot.fi/
http://www.muotokuvatiski.blogspot.fi/
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CONTACT 
Arti Sudhindra 
0451171006 
Vantaa 
kkentertainments@live.com 
Languages: English 
Duration: 
Artist fees: 200-400€ 
 

ARTI SUDHINDRA  

Indian Dance  
 

Arti Sudhindra,  originally from India, has been dancing since  
her childhood in India. She had an opportunity to stay in Finland 
in 2008 for a year and that is when she started to teach Indian 
dances, mainly Bollywood and folk. She was amazed to see the 
love that Finnish people had for Indian dances and decided to 
continue to spread the art and culture here. 
 
She is doing her best to spread the joy of dancing in Indian styles 
like Bhangara (folk), Lavni (folk), Rajasthani (folk), Gujrati (folk), 
Bollywood free style, Classical, and South Indian.   
As an artist, she is still exploring the ways to make this art 
more interesting and reachable,. She believes art is the easiest way 
to show and express the culture and emotions.  

 
https://www.facebook.com/artiskkentertainments?ref=hl 
 
www.kkesuomessa.com 

mailto:kkentertainments@live.com
https://www.facebook.com/artiskkentertainments?ref=hl
http://www.kkesuomessa.com
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CONTACT 
Krishna Nagaraja 
0417549696 
kri.naga@libero.it 
Helsinki 
Languages: English,  Italian, Spanish, 
French 
Duration: 
Artist fees: 400€ per concert per 
person, min. 2000€ 

Brú New Early Music  
 
The group Brú was created in Italy to to unite the freshness and 
rhythm of traditional music from Ireland, Scotland and Scandinavia 
and the authentic sound of historical instruments. The landmarks of 
the project are to research how folk music was played in the baroque 
era, to play early music in a traditional spirit and to compose new 
works based on traditional heritage. In the spring of 2014 Brú will of-
fer a concert programme including baroque and traditional music ar-
ranged by Brú, and pieces written for the group by contemporary com-
posers. Brú wants to share this vision of music with its public in an 
honest, exciting and innovative way, in the firm belief that it has so 
much to say, here and now. The 5 Brú members are all stars in the Eu-
ropean baroque music scene. 
 
Alessandro Tampieri - violin 
Krishna Nagaraja - violin and viola 
Marco Frezzato - cello 
Michele Pasotti - lute, theorbo, baroque guitar 
Vanni Moretto - double bass. 
Violist Krishna Nagaraja, the founder and main arranger of the group, is 
currently attending a Global Music Master at the Sibelius Academy in Hel-
sinki, and researching historical roots and perfomance practice of tradi-
tional music. 

 
http://brumusicinfo.wix.com/bru-english 
https://www.facebook.com/pages/Br%C3%BA-New-Early-
Music/462553170474107 

mailto:kri.naga@libero.it
http://brumusicinfo.wix.com/bru-english
https://www.facebook.com/pages/Br%C3%BA-New-Early-Music/462553170474107
https://www.facebook.com/pages/Br%C3%BA-New-Early-Music/462553170474107
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CONTACT 
Cinta Hermo 
0401239711 
cintahermo@gmail.com 
Helsinki 
www.myspace.com/cintahermo 
Languages: Spanish, English, French, 
Finnish 
Artist fees: Total Tour 15.000 €/ one 
concert 2000€  

CINTA HERMO  

Reina de tus amores 
 
A unique flamenco adventure with songs from Cinta Hermo’s new al-
bum "Reina de tus amores". The concert can be for adults, one hour, or 
specially for children, 45 min. The proposal is to combine the two al-
ternatives in a 2 weeks tour with 10 concerts in Finland 2014. 
 
Cinta Hermo is Andalusian singer-songwriter living in Helsinki. 
She has been performing in 20 countries and she has participated in seven 
records with the international band Piirpauke. Her first solo album “El 
Canto de la Sirena” came out on 2007. With  her new album “Reina de tus 
amores”, 2012, she goes deeper than ever into the flamenco world. Previ-
ous projects of Cinta Hermo have included eg.  the multicultural project 
HAV- Helsinki Arte Vivo which was created and directed by Cinta Hermo. 
More than 50 artists  were involved in Cinta Hermo & HAV concerts in 
Helsinki 2011/2012. She has also performed for the Finnish President, 
Tarja Halonen. 
 
 
Cinta Hermo, vocal, guitar, dance.  
Jesús Carrasco, flamenco guitarist from Spain.  
Stephan Jarl, percussionist from Sweden.  
 
Check from the internet catalog also “Women for Peace”. 

www.cintahermo.wix.com/hav 
http://cintahermo.blogspot.fi/?spref=fb 
www.youtube.com/mschermo 
 
 

mailto:cintahermo@gmail.com
http://www.myspace.com/cintahermo
http://www.cintahermo.wix.com/hav
http://cintahermo.blogspot.fi/?spref=fb
http://www.youtube.com/mschermo
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CONTACT 
Petteri Jakobsson 
0503364737 
petteri@maracatcaravan.fi 
Helsinki 
www.maracatcaravan.fi 
Languages: Suomi, englanti 
Duration: 
Artist fees: Laskutettuna 600 € - 1000 € 
+ matka- ja majoituskulut sekä päivärahat 

CLUNKER CIRCUS 

Ihanan paljon kaikkea 

Esityksellä on kaksi kantavaa teemaa; sirkus fyysisenä 
toimintana sekä kierrätys. Ihanan paljon kaikkea on 
konkreettista sirkusta: selittelemätöntä, teeskentelemätöntä ja 
törmäyksiä hakevaa tekojen ja toiminnan teatteria. Esityksen 
lavastus on pakettiautollinen rojua ja sälää - kaikenlaista 
kamaa, joka toisesta suunnasta katsottuna näyttäisi turhalta 
jätteeltä, mutta sirkuksen kulmasta nähtynä se muuttuu 
mielikuvitusta ruokkivaksi leikkikentäksi. Artistien käsittelyssä 
tavarat saavat uuden elämän. Lapiot, lankut, muovikasvit ja 
juomakorit toimivat alustana akrobatialle, tanssille ja 
kaikenlaisten huonojen ideoiden syntymiselle. Hyödytön 
luovuus ylevöittää arjesta tippuneet esineet mitä kauneimmiksi 
ja mielikuvituksellisimmiksi kuviksi. 
 
Clunker Circus on kolmen Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 
2013 valmistuneen nuoren taiteilijan perustama ryhma . Ihanan 
paljon kaikkea on ryhma n toinen teos. Ryhma n ensimma inen teos, 
katusirkusesitys Karvanoppasirkus sai ensi-iltansa kesa lla  2013. 
Clunker Circus toimii tiiviissa  yhteistyo ssa  esitta va n taiteen 
kehitystoimisto Maracat Caravanin kanssa. Molemmat ryhma n 
teokset ovat osa kolme vuotista kehitysprojektia. Maracat Caravan 
vastaa ryhma n tuotannosta ja esitysten myynnista . Kuvassa 
Teatterikesa , kuvaaja Carolin Bu ttner.  
 

 

mailto:petteri@maracatcaravan.fi
http://www.maracatcaravan.fi
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CONTACT 
Hossni Ahmed Boudali 
0417039821 
omalog@gmail.com 
Helsinki 
www.myspace.com/hossni 
Languages: Finnish, English, French, 
Arabic 
Duration and fees: contact us 
 
 

HOSSNI AHMED BOUDALI 

Black Mozart  
 

This fascinating story and a new kind of musical combined with 
opera takes us back to the 18th century Paris and classical mu-
sic master pieces. Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-George, 
was born on Christmas day, 1745, on the French-Caribbean is-
land of Guadeloupe. His mother was a young Senegalese slave of 
remarkable beauty. Joseph’s father, George de Bologne Saint-
George, a descendant of the ancient house of Bologne in Italy, 
was a wealthy sugar and coffee plantation owner and a former 
"Gentleman in the King’s Chamber" in the court of Louis the XV, 
King of France. Saint-George’s musical career was launched in 
the late 1760s. Inevitably the exotic prodigy Saint-George soon 
dazzled Parisian society and his company was fought over. 
 
Preliminary discussions are held with the co-operation partners 
Sibelius Academy and Musiikkitalo. The aim is that Sibelius Acade-
my will provide graduating students for this project. Few profes-
sional musicians and sound specialists are already in as well as cos-
tume makers. The group will consist of talented musicians in the 
amount of 40-60 ppl on stage. In addition to classical musicians 
there will be casting for dancers and actors. This is an educational 
story of a man behind French opera and French orchestras. It brings 
out acknowledgement for this genius musician. He has also influ-
enced many later composers. The point is also to let new becoming 
talents in Helsinki to come out and shine on stage and create some-
thing new in Finland. 

http://www.myspace.com/hossni
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CONTACT 
Jessica Heinonen 
0458014414 
jessica.heinonen@me.com 
Helsinki 
http://cargocollective.com/
Jessicaheinonen/ 
Languages: English/Finnish 
Duration: 
Artist fees: 1000€/show (whole group) 

JESSICA HEINONEN  

High on the Mountain  

Three Dancers come together from India's leading dance acade-
my to present an evening of "Kuchipudi" - classical Indian dance. 
We present three separate choreographies. This storytelling art 
form brings to life ancient myths and legends, along with com-
plex rhythmical foot work. The dancers mime out the stories, 
which surpass language barriers, whether about the small child 
stealing butter from the milk maids, sages cursing kings into 
elephants or tales of great banished king who built a bridge 
with a monkey army across the sea to save his queen. We have 
been performing as a group for the past 3 years in Austria, Italy, 
Turkey, India and America. Our focus group is between 20 -40 
years. We aim to preserve and share this traditional art. 
 
This concept began three years ago when we first started working 
together. We are three artists who are all trained in the same dance 
academy in India. The leader and choreographer of the group is 
Kishore Mosalikanti, a leading exponent in the dance field in In-
dia. Padma Vani and Jessica Heinonen are the other members. 
Jessica lives in Finland and is married to a Finn. We have toured 
very successfully in Austria, Italy, America and India. We aim to 
preserve and share this ancient dance form. Although American 
and European art forms dominate the cultural domain, there exists 
a world of dance and music that we rarely have opportunities to 
experience.  
 

http://cargocollective.com/Jessicaheinonen/ 

mailto:jessica.heinonen@me.com
http://cargocollective.com/Jessicaheinonen/
http://cargocollective.com/Jessicaheinonen/
http://cargocollective.com/Jessicaheinonen/
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CONTACT 
Jussi Johnsson 
00405832555 
jussijohnsson@gmail.com 
Helsinki 
Languages: suomi 
Duration:  
Artist fees: Teatteriversio laskutettuna 
3000 €/esitys. Lisäesitykset samassa 
esitystilassa ilman purkua esitysten välissä 
+ 540 €/esitys. Hoivayksikköversio: 300 €.  
Lisäksi Helsingin ulkopuolelle km-korvaus 
ja majoitus tarvittaessa 

JUSSI JOHNSSON 

Pahan kukat - Kuhan pakat (teatteriv.) 

Charles Baudelairen runoihin perustuva esityksen päähenkilö 
on halun, epäilyn, katumuksen ja kauneudenjanon riivaama 
kulkija, flâneur. Esitys sai ensi-iltansa Kajaanin Runoviikolla 
heinäkuussa 2013. Kainuun Sanomat kuvaili teosta seuraavasti: 
"Pahan kukat on aistien juhlaa. Pauliina Hulkon ohjaus saa 
Baudelairen resonoimaan kehossa. Johnsson on fyysinen 
moniosaaja, joka myös soittaa ukulelea ja laulaa runoa 
miellyttävästi. Lausunnan artikulaatio on äärimmäisen selkeä 
ja antaa runoille tilaa hengittää. Kokonaisuus tarjoaa 
ylenpalttisesti myös visuaalista nautintoa. Valosuunnittelu 
tukee ja kuljettaa esitystä tunnelmasta toiseen." (9.7.2013). 
 
Runojen suomentaja: Antti Nylén 
Esiintyja : Jussi Johnsson 
Dramaturgi – Ohjaaja: Pauliina Hulkko  
Valosuunnittelija: Jani-Matti Salo 
 
Teatteriversion ensi-iltaa edelsi keva a n 2013 aikana 
vanhustenhoivayksiko ita  kierta nyt lyhyempi versio. 
Teatteriversion materiaali, kesto, esitystila ja katsomoratkaisu 
poikkeavat hoivayksikko esityksesta . Esityksen laskutushinta 
sisa lta a  lavastuksen, sen kuljetuskulut ja tyo ryhma n kolmen 
ja senen palkat sivukuluineen pystytyksen, harjoitusten, yhden 
esityksen ja purun osalta. Katso esityksen vanhustenhoivayksiko n 
versio nettikatalogista. 



M
U

S
IIK

K
I 

  

 
 18 

JUURAKKO: Lauluja kuistilta  
 
Juurimusiikkia ja väkevää tarinankerrontaa yhdistelevä 
Juurakko vie yleisönsä mielenkiintoiselle matkalle bluesin ja 
kansanmusiikin rajalle. Suomenkielistä blueslaulantaa ja 
perinteistä kotimaista soittimistoa risteyttäen Juurakon naiset 
kertovat lauluissaan monensävyisiä tarinoita syntymästä 
kuolemaan. Yhtyeen ainutlaatuinen juureva sointi syntyy 
moniäänisestä laulusta yhdistettynä konserttikanteleen, 
matkaharmonin, jouhikon ja kitaran sointiin. Ääneen pääsevät 
myös kampa, kolikkopussi ja plankku ynnä muita yllätyksellisiä 
instrumentteja. Lauluja kuistilta -konsertti sopii niin 
kahviloihin, kapakoihin, klubeille ja festivaaleille kuin 
konserttisaleihinkin.  
 
Juurakon laulajat, Laura Kaartinen, Eija Kankaanranta, Kaisa 
Saarikorpi, Minsku Tammela ja Anna Wiksten, ovat 
tyo skennelleet yhdessa  yli kymmenen vuoden ajan kehitta en 
yhteista  sointiaan ja laulutyylia a n afroamerikkalaisen perinteen 
pohjalta. Kaartinen, Saarikorpi, Tammela ja Wiksten lauloivat a 
cappellaa la hes 10 vuoden ajan Government Girls & the Senator’s 
Sons -yhtyeessa , joka voitti kansainva lisen Estvocal-laulukilpailun 
vuonna 2004. Kanteletohtori Kankaanrantaan laulajanelikko 
tutustui vuonna 2008, jolloin kaikki viisi esiintyiva t 
taiteilijaprofessori Timo Alakotilan sa vellyskonserttisarjassa. Uusi 
yhteinen projekti kyti ajatuksen tasolla useita vuosia, kunnes 
Juurakko perustettiin syksylla  2011. Lauluja kuistilta  
-konsertti on valloittanut yleiso a  kesa sta  2012 la htien mm. 
konserttisaleissa ja kaupunkifestivaaleilla. 

CONTACT 
Kaisa Saarikorpi 
0407202998  
kaisa.saarikorpi@gmail.com 
Helsinki 
http://juurakkoband.blogspot.fi 
Languages: suomi, English, svenska 

Duration: 45-70 min. 

Artist fees: 200€ per person 

mailto:kaisa.saarikorpi@gmail.com
http://juurakkoband.blogspot.fi


M
U

S
IIK

K
I 

 19 

 

 

CONTACT 
Outi Kallinen 
0407075977 
outi.kallinen@gmail.com 
Helsinki  
www.afroahjo.fi  
www.wonuwali.net 
Languages: suomi, englanti, ranska, 
ruotsi 
Artist fees: Sopimuksen mukaan 

LANYI 
 
Lanyin konserteissa soittimina ovat mm. kaunisääniset 
balafonit, kora, gongoma sekä erilaiset rummut kuten djembe, 
krin ja dundun. Perinteiset afrikkalaiset melodiasoittimet 
luovat pohjan lauluille, joiden aiheet vaihtelevat rakkaudesta 
hauskoihin tarinoihin. Rytmeihin kuuluvat tanssit ovat 
taidokkaita ja räjähtävän energisiä. Trion jäsenet, N'Fanly 
Camara, Abdoulaye Conde ja Outi Kallinen ovat esiintyneet 
ympäri maailmaa erilaisten tanssi- ja musiikkiryhmien kanssa. 
Esiintymisen yhteyteen voi järjestää myös tanssi- tai 
rumputyöpajan lapsille ja/tai aikuisille. Vaikka suomalaisia 
moititaankin jäykiksi, lähtevät he helposti mukaan tämän 
porukan menoon tanssien ja laulaen!  
 
Outi Kallinen ja N'Fanly Camara ovat kierta neet festivaaleja 
Suomesssa ja ulkomailla mm. Wonuwali-ryhma nsa  kanssa seka  
tehneet lukuisia tanssi/musiikkiteatteriproduktioita 1990-luvulta 
asti. He ovat myo s tunnettuja opettajia. Abdoulaye Conde n kanssa 
he aloittivat yhteistyo n useita vuosia sitten Guineassa jossa ta ma  
johti omaa perkussioryhma a nsa . Conde  muutti Suomeen 2012. 
Ryhma n ja senet hallitsevat useita instrumentteja, tanssivat ja 
laulavat usealla kielella . Lanyi on esiintynyt mm. Juhlaviikkojen Art 
Goes Kapakka -festivaalilla, FestAfrikassa ja Aino Ackte n 
kamarifestivaalilla seka  useissa peruskouluissa. 
 
 

mailto:outi.kallinen@gmail.com
http://www.afroahjo.fi
http://www.wonuwali.net
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CONTACT 
Mamadou Lamine sow 
0465337299 
malasow@yahoo.fr 
Helsinki 
www.myspace.com/sowbayefall 
Languages: English, French, Spanish, 
Portuguese 
Duration: 
Artist fees: 1500-2000€/show 

MAMADOU LAMINE SOW 

Es-Ow and the Ridal band 

 
ES-OW and the Ridial Band plays modern and traditional afro 
music, hip hop and reggae music. Acoustic performances are 
also possible in small places like restaurants and bars. We like 
to preform as long as possible to make the audience happy.  
 
Es-Ow, born in 1983 is from Casamance, the multicultural region in 
the south of Senegal between Gambia and Guinea Bissau. Es-Ow 
started to sing when he was 14 years old. Es-Ow writes his lyrics 
and sings in Fuula, Mandinka, Diola, Wolof, French, English, Portu-
guese and Spanish.  
After studying in Dakar university Es-Ow did benefit shows for 
schools and women’s associations in all these three countries. This 
is what helped him to access to important cultural and music 
events in Senegal.  
 
 

 
www.myspace.com/sowbayefall 
www.soundcloud.com/es-ow 
http://www.youtube.com/watch?v=Tk6iX8ls93c 
http://www.youtube.com/watch?v=ea9uzymZsRg 

mailto:malasow@yahoo.fr
http://www.myspace.com/sowbayefall
http://www.soundcloud.com/es-ow
http://www.youtube.com/watch?v=Tk6iX8ls93c
http://www.youtube.com/watch?v=ea9uzymZsRg
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MENARD MPONDA 

The Rise of the Queens 
 
The dance production The Rise of the Queens by Menard 
Mponda dance company combines in a unique way traditional 
East African dances, Afro-Brazilian capoeira, songs, music and 
Menard’s own choreography. The inspiration to this production 
came from the African stories of three queens of water, who are 
said to be present in the everyday life of all women. These 
mythical queens are not just characters but also symbols of 
different aspects of life. Iemanjá, the Queen of the Ocean, 
represents love and motherhood. Oxum, the Queen of the Rivers 
and Lakes, represents beauty and joy. Iansã, the Queen of Rain 
and Thunder is typically portrayed as a warrior and represent 
womens loyalty. We recommend this visual and colorful 
performance to all age groups. 
 
This production has been influenced by Menard Mponda´s studies 
at the GLOMAS-program in Sibelius Academy and his increasing 
knowledge of the cultural influences of Africans in the world. His 
work as a dance and music teacher in Finland as well as in other 
countries has opened him also a unique opportunity to get a 
glimpse into the world of women. Mponda has invited his 
colleagues, professional musicians and dancers, a group of capoeira 
acrobats, as well as his best students to create The Rise of the 
Queens with him. The group offers the audience something very 
visual, emotional and inspiring. The show was performed for the 
first time at Ha lla  theater 31.7.2013. It was sold out and the 
audience has demanded for more shows. 
 

CONTACT 
Menard  Mponda 
0406735151  
mponda@hotmail.com  
Tampere  
http://festafrika.net/en/2013/06/the-
rise-of-the-queens/ 
Languages: English 
Duration: 1 hour and 15 min 
Artist fees: 3000-5000€ 

http://festafrika.net/en/2013/06/the-rise-of-the-queens/
http://festafrika.net/en/2013/06/the-rise-of-the-queens/
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CONTACT 
Nathan Riki Thomson 
0465250497 
nathanrikithomson@mac.com 
Espoo 
www.nathanrikithomson.com 
Languages: 
English 
Duration: 
Artist fees: €1500. Negotiable for 
smaller venues. 

 

NATHAN RIKI THOMSON 

Subsonic Ensemble  
 

Subsonic Ensemble is a collaboration between Australian musician and 
composer Nathan Riki Thomson and top Finnish musicians from the fields of 
folk, jazz and world music. Featuring music that crosses cultural borders, 
rich in colour, atmosphere and groove. Kristiina Ilmonen, nordic flutes / 
perc., Mikko Hassinen, percussion, Maija Kauhanen, harmonium / vocals, 
Timo Väänänen, kantele / pyngyr, Nathan Riki Thomson, double bass / flute, 
Dylan Fowler, guitar / lap steel. 
 
With support from Arts Promotion Centre Finland, Subsonic Ensemble had its 
debut last Spring with performances at Musiikkitalo and Vuotalo in Helsinki 
and a 1 week UK tour. This year the ensemble promotes the new CD entitled 
'Shaped by the Sea' and is available for touring throughout 2013 / 2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=fB_2TLJBv2w 

http://www.nathanrikithomson.com
http://www.youtube.com/watch?v=fB_2TLJBv2w
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CONTACT 
Peali Juva 
040-1810434 
peali.mitra@gmail.com 
Helsinki 
Languages: English, Bengali, Hindi, basic 
Finnish 
Duration: 
Artist fees: 350 € each in each concert.  
A set of 10- 15 concerts will be ideal. 

PEALI JUVA 

An Evening with Tagore 
 
As a trio with Peali Juva( Indian singer), Alexander Dimitriev
( pianist, Choir Conductor), Carl Johan Haggman( Percussion) 
our project is to perform in concert songs of Tagore. 
Rabindranath Tagore won the Nobel Prize for Bengali Litera-
ture in 1913 for his book of poems" Songs of Offerings- Geetan-
jali". The idea is to spread the depth of his vision on life as a 
multicultural influence on Finnish society. 8-10 songs of Tagore 
in different moods will be presented with English translations of 
the poems. Concert starts with an introduction on Tagore and 
the duration of the whole concert is one hour. The vision is to 
make it a musical in future. This year is the centenary year to 
begin honoring him with musical offerings in this project. 
 
The songs will be sung in Bengali, the original language in which 
the poems are written. But the translations of some parts of the 
poems will be recited in English or even in Finnish is needed. Songs 
will be chosen to represent his deeper vision on different moods, 
seasons, love, spirituality and patriotism. The whole concert will be 
made picturesque with projector presentations of his life and vi-
sion. With adequate funding we would like to invite the dancer 
Marja Merisalo (a trained dancer and theatre director currently 
working as the art coordinator of Viikki region) to join us in the 
performance. Tagore' songs are poems of depth enriched with mel-
ody. This will bring in a new trend in the genre of Multicultural 
integrity in Finnish Folk music. 

mailto:peali.mitra@helsinki.fi
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CONTACT 
Maija Karhinen-Ilo 
0505919421 
ilomaija@gmail.com 
Espoo 
www.balladilaulaja.blogspot.com 
Languages:suomi 
Duration: 
Artist fees:400€ 

PRAMIA PIIKA 

Traagisia balladeja  

Maija Karhinen-Ilon soolokonsertissa kuullaan 
kohtalonomaisia, traagisia ja varoittavia tarinoita lemmestä, 
turhamaisuudesta, rikoksista ja historiallisista tapahtumista. 
1900-luvun alussa lauletut balladit ja arkkiveisut peilaavat 
ihmisten maailmankuvaa keskiajalle asti. Vaikka maailma 
muuttuu, niin laulujen esittämät ristiriidat ja inhimilliset 
tragediat pysyvät tunnistettavina ja koskettavina. 
 
Pramia piika -konsertti sai ensi-iltansa Musiikkitalossa 27.9.2012 
ollen toinen Maija Karhinen-Ilon jatkotutkintokonserteista. Ha n 
tekee taiteellista tohtorintutkintoa Sibelius-Akatemian kansan-
musiikin aineryhma ssa , ja perehtyy tyo ssa a n balladien 
esitta miseen laulavana, soittavana ja tanssivana muusikkona. 
Monipuolista taustaansa hyo dynta ma lla  ha n etsii erilaisia 
na ko kulmia muusikkouteen ja balladikerrontaan. Konsertti on 
mukautettavissa monenlaisiin esitystiloihin, eika  tarvitse 
va ltta ma tta  a a nentoistoa tai valotekniikkaa, vaikka ja lkimma inen 
olisikin toivottavaa. 
 
Maija Karhinen-Ilo: laulu, soitto ja tanssi  
Katso nettikatalogista myo s ”Naamioballaadi”.  
 

www.balladilaulaja.blogspot.com 

mailto:ilomaija@gmail.com
http://www.balladilaulaja.blogspot.com
http://www.balladilaulaja.blogspot.com
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CONTACT 
Hanna Ryti 
0405037934 
hanna.ryti@reunaryhma.com  

Helsinki 
www.reunaryhma.com 
Languages: suomi, englanti,ruotsi 
Duration: 
Artist fees: 1500€ /esitys 

REUNARYHMÄ  

Vieressä  

Vieressä on sympaattinen esitys yksinäisyydestä. Se on fyysinen 
sukellus kahden yksinäisen arkeen, joka pohtii, mitä yksinäisyys 
on ja miten yksinäiseksi tullaan. Esitys pyrkii tekemään 
yksinäisyyden kokemuksen näkyväksi ja kysyy, voisiko 
yksinäisyyteen suhtautua toisin. Onko mahdollista ajatella, että 
yksinäisyys on elämään kuuluva tilanne, josta on mahdollista 
ainakin piipahtaa toisissa tilanteissa? Näyttämöllä nähdään 
huikeat Minna Kivelä ja Johanna Peltonen, sekä arjen esineistä 
rakennetuilla soittimilla musisoiva Minna Koskenlahti.  
 
Ohjaus ja dramaturgia: Hanna Ryti 
Koreografia: Nina Mamia 
Visualisointi: Eero Erkamo 
 
ReunaRyhma  on na ytta mo taiteen ammattilaisten ryhmittyma , joka 
syntyi vuonna 2008. Ryhma  tekee korkeatasoista eri esitta va n  
taiteen lajeja yhdista va a  na ytta mo taidetta. Esityksissa  yhdistyva t 
avantgarde ja humppa, nykyteatteri ja ho mppa , kansanteatteri ja 
taide. ReunaRyhma n aiempia teoksia ovat mm. "Pim Pam 
Pallomaakailuseik", "Sota - absurdi tragedia", "30+ sisarta" ja 
"Greed feast". 

 
http://www.reunaryhma.com/vieressa.html 

mailto:hanna.ryti@reunaryhma.com
http://www.reunaryhma.com
http://www.reunaryhma.com/vieressa.html
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CONTACT 
Sasu Paakkunainen 
0503386231 
sasu@tt13.fi 
Helsinki 
www.tt13.fi  
Languages: Suomi, English 
Duration: 
Artist fees:1200€ 

SASU PAAKKUNAINEN  

The Outsider  

Avaruudesta ilmestyy teatteriin kummallinen hahmo, joka 
alkaa tarkkailla ympärillään olevia asioita. Tämä ulkopuolinen 
kohtaa maailman ilmiöt ensimmäistä kertaa. Arvostelu ja 
yleisömenestys The Outsider on elämyksellistä teatteria, joka 
ravisuttelee näyttämötaiteen ja viihteen raja-aitoja varsin 
estottomasti. Ympäri maailmaa kiinnostusta herättänyt teos 
yhdistelee innovatiivisesti klovneriaa, taikuutta, nykyaikaista 
tekniikkaa ja mitä erilaisimpia tehosteita. Visuaalinen ilotulitus 
kietoo yhteen teatteriesityksen ja elokuvan parhaat puolet 
ruotiessaan humoristisesti ja terävästi nykyihmisen 
maailmanmenoa. Yksi näyttelijä näyttelee teoksen kaikki 40 
roolia! 
 
The Outsider sai ensi-iltansa Espoon kaupunginteatterissa 2011. 
Esitys vieraili 2012 Tampereen teatterikesa ssa , jonka ja lkeen 
kiinnostus maailmalla on kasvanut. The Outsider on vieraillut 
Suomen esitysten lisa ksi Italiassa ja Ruotsissa, vastaanotto on ollut 
todella hyva . The Outsider vierailee tammikuussa 2014 New 
Yorkissa, Yhdysvalloissa. The Outsider on kansainva linen tuotanto, 
joka voidaan vaivattomasti ka a nta a  kielelle kuin kielelle 
nykyteknologian ja esityksen tekotavan ansiosta. 
 

www.tt13.fi 
http://www.youtube.com/watch?v=r92vGFSN5Fo 
vimeo.com/tt13/outsider (salasana: TT13VIEW)  

mailto:sasu@tt13.fi
http://www.tt13.fi
http://www.tt13.fi
http://www.youtube.com/watch?v=r92vGFSN5Fo
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CONTACT 
Petteri Jakobsson 
0503364737 
petteri@maracatcaravan.fi 
Helsinki 
www.maracatcaravan.fi 
Languages: Suomi, englanti 
Duration: 
Artist fees: Laskutettuna 1600 - 2500 € 
+ matka- ja majoituskulut sekä 

SIRKUS AIKAMOINEN 

Onnellisten maa   

 

Onnellisten maa on virtuoosimaisia sirkuskoreografioita ja  
törmäilyä lavasteisiin barokkimusiikin säestyksellä. Federico 
Fellinin I Clowns -elokuvan estetiikasta innoittunut teos on  
Sirkus Aikamoisen monivuotisen valmistelun tulos. Esityksen 
kantavina teemoina on ihmisten ja asioiden painovoiman 
uhmaaminen, ryhmän jäsenten välinen läheinen vuorovaikutus 
ja luottamus, sirkuksellinen luovuus, sekä sirkusartistien 
lavalla soittama elävä musiikki. Lopputulos kurkottaa 
klovneriaa laajemmalle, kohti nykysirkuksen ja 
musiikkiperformanssin absurdia yhdistelmää. 
 
Sirkus Aikamoinen on vuonna 2009 perustettu suomalainen 
nykysirkusryhma . Aikamoisen esityksissa  yhdistyva t ryhma n 
monet vahvuudet; monipuolinen sirkusosaaminen, koreografinen 
herkkyys, artistien itse soittama livemusiikki ja ryhma n ja senten 
vahva keskina inen ysta vyys. Sirkus Aikamoinen on ta ha n mennessa  
toteuttanut kolme ta yspitka a  esitysta : Skaala (2009), Aisti (2011) 
ja Pluto Crazy (2012), yhteistuotanto norjalaisen Cirkus Xantin 
kanssa. Onnellisten maa toteutetaan yhteistuotantona Circo Aereon 
kanssa. Esityksen myynnista  ja markkinoinnista vastaa Maracat 
Caravan. Kuvan on ottanut Ahti Kaukoniemi. 
 

www.maracatcaravan.fi 

mailto:petteri@maracatcaravan.fi
http://www.maracatcaravan.fi
http://www.maracatcaravan.fi
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CONTACT 
Sonya Lindfors 

0405164420 

sonya_lindfors@hotmail.com 

Helsinki 
www.urbanapa.fi 
http://sonyalindfors.tumblr.com 
Languages: suomi, englanti,ranska 
Duration: 
Artist fees: n. 800€/esitys 

SONYA LINDFORS 

Note2self 2.0  

Murha-kollektiivin energinen ja humoristinen teos Note 2 self 
2.0 käsittelee ja kommentoi muuttuvaa identiteettiä. Lähtö-
kohtana ovat olleet Lindforsin ja Jääskeläisen kokemukset  
erilaisuudesta niin tanssitaiteilijoina, naisina kuin 
suomalaisinakin. Teos tarkentuu tutkimaan kahden eri 
tanssikulttuurin (katutanssi ja nykytanssi) eroja ja sitä, miten 
Lindforsin ja Jääskeläisen tanssijaidentiteetti ja esiintyjyys 
muuttuvat eri kulttuurien ja kontekstien sisällä.  
Tarkastelun alla ovat muun muassa esiintyjän suhde musiikkiin 
ja liikkeeseen, sekä tanssijan erilaiset roolit ja esittämisen 
tavat. Lindfors ja Jääskeläinen pureutuvat herkullisen 
itseironisesti myös katutanssin ja nykytanssin konventioihin. 
 

Murha-kollektiivi on nuorten helsinkila isten taiteilijoiden  ryhma , 
joka on toiminut taiteen kenta lla  vuodesta 2007. Murha-kollektiivi 
toimii mm. UrbanApa Festivalin takana.  Ta ma  urbaanin taiteen 
festivaali on erilainen ja ylla tta va  tapahtumasarja, joka ottaa 
kaupungin haltuunsa taideteko kerrallaan. Se esittelee tuoreita 
na kemyksia , ennenna kema tto mia  esityskonsepteja ja pinnan alla 
piilevia  kykyja  esitta va n taiteen kenta lta  ja toimii kulttuuritalojen 
ja perinteisten taidena ytta mo iden lisa ksi myo s niiden ulkopuolella 
etsien aktiivisesti kaupunkiympa risto sta  uusia paikkoja ja taiteelle. 
Note 2self 2.0. sai kantaesityksensa  UrbanApa –festivaalilla 2012 ja 
sita  on esitetty myo s Kokkolan talvitansseilla 2013. 

mailto:sonya_lindfors@hotmail.com
http://www.urbanapa.fi
http://sonyalindfors.tumblr.com
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CONTACT 
Taina Mäki-Iso 
0400392071 
tainamakiiso@hotmail.com 
Helsinki 
Languages: suomi 
Duration: 
Artist fees: ota yhteyttä. 

TAINA MÄKI-ISO 

Hamemo 
 

Taina Mäki-Ison klovneriasoolo "Hamemo" on esitys muistamisesta ja 
unohtamisesta, elämisestä ja kuolemisesta. Siinä Klovni Tapikka käy 
läpi ihmisen eri ikävaiheita ja elämän ihmeitä valmistautuen samalla 
jättämään niille jäähyväiset. Hamemossa on vähän puhetta, mutta 
paljon klovnerialle tyypillistä suoraa vuorovaikutusta ja leikkiä 
yleisön kanssa. Hamemo soveltuu helposti kiertueelle ja erilaisiin 
esityspaikkoihin. Yleisönä on kaikenikäiset katsojat; marraskuussa 
2013 valmistuu erityisesti ikäihmisille ja 4-7 -vuotiaille suunnattu 
versio. Toiveena on saada katsomoon nämä molemmat ikäryhmät 
samanaikaisesti klovnin toimiessa välittäjänä eri-ikäisten katsojien 
välillä. Teatteritilaan Hamemo asettuu ensi kerran helmikuussa 2014 
Helsingissä. 
 
Taina Mäki-Iso on fyysiseen teatteriin ja klovneriaan erikoistunut ohjaaja 
ja opettaja. Ha n esiintyy myo s klovnina. Ma ki-Ison edellinen 
klovneriasoolo Kohti horisonttia (2010) sai eritta in hyva n vastaanoton ja 
se on vieraillut mm. useilla eri festivaaleilla. Ma ki-Ison viimeisimma t 
ohjaustyo t ovat Maija Karhinen-Ilon musiikkiteatteriesitys Harpun 
voima - naamioballadi (2013), klovnikonsertti PelleBa ndi esitta a : 
Renessanssin 4 A ssa a  (2012) ja Tiina Nopolan na ytelma  Siiri ja kamala 
possu Helsingin kaupunginteatterissa (2011). Taina Ma ki-Iso on 
tyo skennellyt monipuolisesti la hes kolmekymmenta  vuotta teatterin, 
tanssin, sirkuksen ja musiikin parissa  

mailto:tainamakiiso@hotmail.com
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CONTACT 
Usva Kärnä 
0405777616 
info@taskuteatteri.fi 
Tampere/Helsinki 
www.taskuteatteri.fi 
Languages: suomi, englanti, venäjä 
Duration: 
Artist fees: 1000€ 

TASKUTEATTERI MIMIC 

Isot lapset  
 

Isot lapset on hilpeä, sanaton esitys, josta on omat versiot sekä 
aikuisille että lapsille. Klovnerian keinoilla, mielikuvitusta  
liikkeelle laittaen tarkastellaan absurdeja ja koomisia tilanteita. 
Esitystä on kommentoitu mm. näin: "Hienoa, kun ei ole liian valmiiksi 
pureskeltua lapsille, jää kuvittelulle tilaa!" "Ihanan anarkistista!" " 
Koko meidän perhe hihitti läpi shown!" 
 
Taskuteatteri MIMIC on pieni ammattiteatteriryhma , joka ka ytta a  
esityksissa a n naamioteatterin, klovnerian ja eksentrisen teatterin keinoja. 
Sanattomat -mutta eiva t hiljaiset- esitykset ovat helposti liikuteltavissa ja 
sopivat kaikenika isille (suositusika  +3v.) ja kaikenkielisille. Taskuteatteri 
MIMICin muodostavat ohjaaja-na yttelija - pa a huligaani Alexey 
Vasilchenko ja na yttelija - kiukkupussikaunotar Usva Kärnä.  
 
Taskuteatteri MIMICin esityksia  on na hty mm.:  
- Oulun Lasten ja nuorten teatterifestivaali, 2013  
- Lasten Pirkkaset-kiertue, 2013  
- Tampereen Teatterikesa  2012  
- Tampereen Tyo va en Teatteri 2012  
- Lukuisia tilausesityksia  vuodesta 2010 la htien  
Syksylla  Taskuteatteri MIMICin bongaa pa a kaupunkiseudulta!  
Lisa tietoa sivuiltamme! 

http://www.youtube.com/watch?v=FgU7kz64K0A  

mailto:info@taskuteatteri.fi
http://www.taskuteatteri.fi
http://www.youtube.com/watch?v=FgU7kz64K0A
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CONTACT 
Lauri Kontula 
050-5278422 
laurikontula@hotmail.com 
Helsinki 
www.toisissatiloissa.net 
Languages: Suomi, englanti, ruotsi, 
venäjä 
Artist fees: Kanta-esitys 10000€, 
muut esitykset 4 500€ tai sop. 
mukaan. Omarahahoitusta on. 

TOISISSA TILOISSA 

Susisafari   

Susisafari alkaa tästä: Lauman johtaja on kadonnut ja sen 
jäsenet ovat joutuneet erilleen toisistaan. Kukin susi liikkuu nyt 
yksin. Nyt nälkäisen suden on valittava etsiäkö saalista yksin, 
vai etsiäkö tie takaisin vanhaan laumaan. Susisafari ei ota 
kantaa suomalaiseen susikeskusteluun, mutta pyrkii 
tarjoamaan osallistujilleen tietoa Suomen luonnosta. 
Susisafarin osallistujat koulutetaan esitystä varten 
interaktiivisesti, ja heidän on läpäistävä pienimuotoinen 
tutkinto. Susisafari on suunniteltu esitettäväksi kaupungissa, 
helmikuisena yönä täydenkuun aikaan, mutta toimii hyvin myös 
muina pimeinä öinä. Susisafarissa olemme ottaneet huomioon 
sekä osallistujien, että kaupungin asukkaiden viihtyvyyden. 
 
Susisafari on esitys, jossa Toisissa tiloissa -kollektiivin 
kokemukselliset esitykset urbaanissa ympa risto ssa  saavat jatkoa. 
Toisissa tiloissa on vuodesta 2004 toiminut esitystaiteen kollektiivi, 
joka tutkii esityksissa a n ja tyo pajoissaan ihmiselle vieraita 
kokemus- ja olomuotoja. Toiminnan ytimena  ovat kollektiiviset 
ruumilliset harjoitteet, joiden yhteisena  aiheena on 
muodonmuutos. Ryhma n teos Porosafari palkittiin vuoden 2011 
ympa risto taiteen teoksena. Vuonna 2013 ryhma  osallistui 
teoksellaan Olives and Stones Venetsian biennaalin suomalaiseen 
na yttelykokonaisuuteen. 
 

www.toisissatiloissa.net 
www.facebook.com/pages/Toisissa-tiloissa/45460669300 
https://www.youtube.com/watch?v=rFu6Yr48Mvk 

mailto:laurikontula@hotmail.com
http://www.toisissatiloissa.net
http://www.toisissatiloissa.net
http://www.facebook.com/pages/Toisissa-tiloissa/45460669300
https://www.youtube.com/watch?v=rFu6Yr48Mvk
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CONTACT 
Eric van Monckhoven 
+358440526664 
wabanag@gmail.com 
Helsinki 
www.wabanag.com 
Languages: english 
Duration: 
Artist fees: 1200€ 

WABANAG 

Red music from Canadian Indian 

Country 
 
Concert by Nagwetch and Wabanag (90') - Canadian Aboriginal 
Music Nominee Songs from albums Ulodi (2004) and Bemia 
(2013). 5 musicians on stage. 
 
Nagwetch-Little Sun, a Wabanaki Metis from Gaspesia Peninsula, is 
a Canadian singer and song-writer. In the 1960s, he spent his child-
hood in Mi'kmaq and Cree/Inuit territories before moving to Mon-
treal where at an early age he started writing songs and learning 
guitar on his own. Surrounded by music his whole life, Nagwetch 
learned his craft all over, from producing music in Quebec to busk-
ing on the streets of European cities to learning and eventually 
teaching African drums in Paris. From both that experience and the 
meeting with young Finnish musicians interested by his musical 
ideas he formed Wabanag in the end of the 1990s, a band that 
blends traditional Native American and Canadian Aboriginal con-
tents with blues-rock. 

mailto:wabanag@gmail.com
http://www.wabanag.com
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CONTACT 
Walter Fondo 
0453188108 
fondowalter@yahoo.com 
Helsinki 
Languages: English 
Duration: 
Artist fees: contact us 

WALTER FONDO AND PACUNET 

Free the cage bird  

This piece of art entitled FREE THE CAGE BIRD looks at diversity 
and diverse heritage as a positive element for social enclosure 
and exchanges experiences through collaboration and intercul-
tural dialogue. The play constitutes of three different elements, 
poetry dramatization, traditional songs and dance. It looks at 
the precarious situation of the human being and the shackles 
that have promoted exclusion. After taking an overview of the 
destruction that has been caused, the need for the human digni-
ty is emphasized welcoming diversity as a bridge to develop-
ment. The play is put up by PACUNET-Palace and Cultural Net-
work. 
 
PACUNET-Palace and Cultural Network has been very active in 
organizing different events. The Helsinki 200 years as capital city of 
Finland invited Pacunet performers on stage in Malmitalo, Stoa, 
Caisa, Munkkivuoren nuorisotalo, Mellari etc. Pacunet is a multicul-
tural group of people that share a common thought in the area of 
arts and culture. It is open-minded in character and full of inspira-
tion and creativity, devoted to responsibility with gladness. 
 
Walter Fondo writes plays with different subjects responding to 
requests. After studying philosophy, international cooperation and 
African history and ethnicities he has learned the language of  
theater to use art as a tool for empowerment, education and socie-
tal activism.  

mailto:fondowalter@yahoo.com
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CONTACT 
Antti Silvennoinen 
0505396520 
antti.wusheng@gmail.com 
Helsinki 
Languages: suomi, ruotsi, englanti, 
kiinaa 
Duration: 
Artist fees: 1500€ 

WUSHENG COMPANY 

Peking-oopperaa Suomessa 

suomeksi suomalaisille  
 

Wusheng company on suomalainen ammattimainen teatteri-
ryhmä, jonka erikoisuutena on Peking-oopperan taistelu-
näytelmät. Ryhmä on toiminut vuodesta 2011 ja tuottanut jo 
useita teoksia. Olemme tehneet mm. suomenkielisen uuden 
Peking-oopperatyylisen taistelunäytelmän ja esittäneet 
vauhdikasta ja koomista näytelmää lapsille ympäri Suomea. 
Kohderyhmämme on siis kaikenikäiset ohjelmistostamme 
riippuen. Toimimme molemmilla kotimaisilla kielillä, mutta 
englannin lisäksi myös kiinan kieli sujuu. 
 
"Kolmen tien risteys" on kahden hengen vauhdikas Peking-
oopperakatkelma, joka sopii mainiosti lapsille. Perustuu klassiseen 
Peking-oopperana ytelma a n. Vartija- Arjen sankari on Antti 
Silvennoisen ohjaama ja kirjoittama Peking-oopperan tyylinen 
taisteluna ytelma  suomalaisen yo vartijan haastavasta yo vuorosta. 
Aidot Peking-oopperarytmit rummuilla soitettuina sa esta va t upeita 
liikkeita  ja harmonikan sa estyksella  lauletut Peking-
oopperamelodiat suomen kielella  tuovat esitykseen mahtavan 
tunnelman. Esityksen ensi- ilta oli 11.1.2013 Kanneltalossa. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Jq4mG0D1xdMhttp://
www.youtube.com/watch?v=IUziiNfswxU 

mailto:antti.wusheng@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=Jq4mG0D1xdMhttp://www.youtube.com/watch?v=IUziiNfswxU
http://www.youtube.com/watch?v=Jq4mG0D1xdMhttp://www.youtube.com/watch?v=IUziiNfswxU
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CONTACT 
Aaro Vuotila 
040-5732420 
aaro@teatterikone.fi 
Jyväskylä 
www.teatterikone.fi 
Languages: suomi 
Artist fees: Esitys 900€, konsertti 625€ 

AARO VUOTILA 

Max ja Moritz keppostelee  
 

Max ja Moritz ovat kaksi rasavilliä veljestä, joiden kesäloma 
uhkaa kääntyä kuolettavan tylsäksi kun sähkökatko sekoittaa 
kaupungin, eikä pelikoneita saa enää ladattua. Kuinka ollakaan, 
he löytävät sattumalta vanhan satukirjan, joka kertoo juuri 
samannimisistä pojista! Max ja Moritz tutkivat kirjaa 
kummissaan ja intoutuvat matkimaan kaimojensa kepposia. 
Taistelu tylsyyttä vastaan alkaa, ja pian on kaupunki vielä 
pahemmin sekaisin… Näytelmässä on paljon musiikkia ja se on 
suunnattu 5-12-vuotiaille. Esityksen on ohjannut Annu 
Sankilampi. Rooleissa ovat Aapo Oranen ja Aaro Vuotila, jotka 
vastaavat myös näytelmän musiikista. Erikseen tilattavissa 
myös sähköinen Max ja Moritz lastenkonsertti: Hyvästi tylsyys! 
 
Esitys on tuotettu yhteistyo ssa  Jyva skyla n Kaupunginteatterin 
kanssa ja se sai ensi-iltansa 7. maaliskuuta 2013 Kaupungin-
teatterin pienella  na ytta mo lla , jossa esityksia  oli 29 kpl. Ta ma n 
lisa ksi veljekset ovat vierailleet kouluilla niin esityksen kuin 
konsertin tiimoilta. 
 

http://www.teatterikone.fi/esitykset/max-ja-moritz-

keppostelee/  

mailto:aaro@teatterikone.fi
http://www.teatterikone.fi
http://www.teatterikone.fi/esitykset/max-ja-moritz-keppostelee/
http://www.teatterikone.fi/esitykset/max-ja-moritz-keppostelee/
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CONTACT 
Amal Laala 
0417407360 
amallaala@hotmail.com 
Helsinki 
Languages: Finnish, English, Arabic  
Duration: 
Artist fees: 34€ an hour x 2 instructors 

AMAL LAALA 

Make a Change / Tee Muutos  

Make a Change is a series of workshops encouraging youth to explore 
art and creativity as a form of resistance in society, the school environ-
ment and their daily lives. Examining problems they face, by interpret-
ing the world through artistic actions, they will learn how to take re-
sponsibility into their own hands and take action, in order to have an 
impact on issues they hope to change. Teaching political/critical art by 
combining art,  
social studies and philosophy, topic’s introduced (through artworks) 
are; Space’s of (dis)obedience, ways to make a  
difference, radical concepts and methods of action and the role of lan-
guage. Using visual art, photography and new media,  
outcomes are collectively developed as artistic interventions in public. 
 
Make a Change is an extension of a workshop Laala first began in October 
2012 at Kuvataideakatemia called ‘How to make trouble and influence 
people’ later continuing as part of TaidekouluMaa’s graduating exhibition. 
The outcomes were collaborative artist publications of the participants 
interventions. It was then catered for teen-ages as part of the Helsinki Art 
Museums off-site Muutos exhibition at STOA in October 2012 called ‘What 
would you change?’ Youth produced protest placards expressing personal 
thoughts, issues and ideas finishing with a mini protest march. The pro-
ject’s working group consists of Amal Laala and Karim Galenius. The 
workshops will be taught in two languages, Finnish and English. with Ara-
bic as an added option. 

mailto:amallaala@hotmail.com
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CONTACT 
Arlene Tucker 
0451160518 
arlenehtucker@yahoo.com 
Helsinki 
http://www.arlene.edicypages.com 
Languages: English, Finnish 
Artist fees: 35€/Dear You session + 
materials 

ARLENE TUCKER 

Dear You 

Dear You, a cross-cultural art project, creates international 
friendships through art making and letter writing with chil-
dren aged 4-9 years old. Dear You letters help one develop so-
cial, reading and writing skills through the introduction of vari-
ous art techniques. Moonstone Preschool in Philadelphia, USA is 
part of the Dear You community. Artists at Moonstone Pre-
school will correspond with the artists in Helsinki. Through the 
exchange, the budding artists will learn about each others cul-
tures and languages. This process of sharing also encourages 
one to read and write and practice self expression. Arlene Tuck-
er and Sari Toivola, Dear You project creators, invite you to 
make art for new friends in distant places. 
 
Arlene Tucker is a toy and game designer from Taiwan and the 
USA, currently living in Helsinki. Arlene enjoys combining her 
teaching, art, and semiotics background to build innovative public 
installations and useful products for people. Sari Toivola, founder 
of Sari ja kuva, is an independent graphic designer and illustrator 
from Vantaa. She loves drawing, designing, comics, history, horses 
and cats. Sari is also a qualified special needs assistant and is excit-
ed to create with children! Moonstone Preschool is a non-profit 
organization located in Philadelphia, USA. (http://
moonstonepreschool.org ). Arlene and Sari are excited to bridge 
schools across oceans to build a network of international Dear You 
artists. 
http://www.arlene.edicypages.com/dearyou 

mailto:arlenehtucker@yahoo.com
http://www.arlene.edicypages.com
http://www.arlene.edicypages.com/dearyou
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CONTACT 
Cinta Hermo 
0401239711 
cintahermo@gmail.com 
Helsinki 
www.myspace.com/cintahermo 
Languages: Spanish, English, French, 
Finnish 
Artist fees: 10 concerts 10.000 
one concert 1200€ 

FLAMENCO FOR CHILDREN 

Cinta Hermo & Stephan Jarl 
  

Cinta Hermo and Stephan Jarl offer a 45 minutes flamenco con-
cert for children in schools, festivals, etc. where the children 
also participate by singing and clapping. Our proposal is for a 
tour of 10 concerts in Finland during 2014. 
 
Global Music Center, Kaisaniemi School and Cinta Hermo. Work-
shop 2010/2011. After a great intensive experience of 2 weeks in 
May 2010, Kaisaniemi School and Global Music Center of Helsinki 
decided to continue with Cinta Hermo´s project for 2011, in a more 
ambitious and longer adventure of one month teaching Spanish by 
singing to 5 groups. A total of 80 children where involved during 
March 2011, with a great final concert. 
 

www.youtube.com/mschermo 

mailto:cintahermo@gmail.com
http://www.myspace.com/cintahermo
http://www.youtube.com/mschermo
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CONTACT 
Pablo Alvarez 
045 272 2972 
cirkocriollo@gmail.com 
Helsinki 
www.cirkocriollo.com 
Languages: Suomi / Espanja /
Englanti 
Artist fees: contact us 

CIRKO CRIOLLO  

Työpajat 

Cirko Criollo on ensimmäinen klovniryhmä Suomessa, joka on 
erikoistunut espanjan kielen opetukseen sirkuksen ja 
klovnerian kautta. Tarjoamme sirkuskursseja, työpajoja ja 
esityksiä kaiken ikäisille oppilaille: vauvoille, perheille, lapsille, 
aikuisille ja 
yrityksille. Oppilaamme oppivat klovneriaa, sirkusta, 
improvisaatiota ja ryhmäleikkejä. Tavoitteemme on jakaa 
naurua. Ryhmässä on opiskellut monta eri kansalaisuutta ja 
jaamme yhdessä monta eri kieltä. Siksi edistämme erilaisia 
arvoja kuten monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta sekä dialogia 
oppilaiden välillä. Se myös pyrkii kasvattamaan aktiivisia ja 
luovia kansalaisia. 
 
Celso de Molina on klovni ja sirkus- ja teatteriopettaja. Ha n 
tyo skentelee Circus Helsingissa  ja on valmistunut na yttelija ksi 
Arcis-yliopistosta Santiagossa Chilessa . Ta ma n ja lkeen ha n 
erikoistui fyysiseen teatteriin ja klovneriaan Barcelonassa. Ha n on 
esiintynyt ja opettanut useassa maassa viimeisten kymmenen 
vuoden aikana.  
 
Pablo Alvarez on sosiaalinen clovni, joka on tyo skennellyt Circus 
Helsinki–koulussa, Sirkus Magentassa, eri sirkusleirilla , tyo pajoissa 
ja festivaaleilla. Ha n on taiteiden lisensiaatti, erikoistunut 
yhteiso taiteeseen ha nella  on myo s opettajapa tevyys Madridista. 
Suomessa ha n on opiskellut kulttuurituotantoa (Humak). 

mailto:cirkocriollo@gmail.com
http://www.cirkocriollo.com
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CONTACT 
Egle Oddo 
0451110119 
egodit@gmail.com 
Helsinki 
Languages: English, Italian, Spanish, 
basic level of Finnish 
Artist fees: €1700 x artist x month 
TOTAL € 11100 

EGLE ODDO, ERIKA DE MARTINO, 

TIMO TUHKANEN 

Art Practice 
 

If you are older than 14 and you want to become co-author in 
the making of an Artwork, come and explore the ART PRACTICE 
project! The artists Egle Oddo, Erika De Martino, and Timo  
Tuhkanen have designed a two months program including  
photography, drawing, assemblage, cut-out, and sound sculp-
ture. The participants, selected by the strength of their motiva-
tion, will design and realize together an artwork for a public 
space. The artists speak: English, Finnish, Italian, Spanish, 
French. Any other language is welcome as an inspiration for the 
working process. Our key words are: collaboration, open mind 
toward languages, innovation. The ownership of the final Art-
work is shared by its makers. 
 
Egle Oddo and Erika De Martino have a collaboration in Art projects 
since 2009. Egle Oddo has been teaching Art Practice methods at 
Taidekoulu Maa since 2008. Erika De Martino has designed  
several workshops and Art educational projects as Photographer 
and as Architect. Timo Tuhkanen has given short workshops about 
sound sculpture at Taidekoulu Maa and at TAIK. The three artists 
have a wide documented experience in the making of collaborative 
artworks. 

mailto:egodit@gmail.com
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CONTACT 
Heidi Backström 
0445396814 
heidi@theatrecollective.com 
Helsinki 
www.theatrecollective.com 
Languages: Suomi, Ruotsi, Englanti 
Artist fees: n.80 €/kerta tai sop.muk. 

EUROPEAN THEATER COLLECTIVE: 

Tarinankerrontaa teatterin kautta 

erityisryhmille  

European theatre collective on vuonna 2007 perustettu kansain-
välinen teatterikollektiivi. Yhdistyksen kotipaikka on Suomi. 
Etc:n jäsenet ovat joko maahanmuuttajataiteilijoita tai 
suomalaisia taiteilijoita, jotka ovat opiskelleet ja työskennelleet 
pitkään ulko-mailla. Etc. hyödyntää ryhmän uniikkia taustaa 
kaikessa toimin-nassaan. Kuudessa vuodessa toiminnan fokus 
on muuttunut kansainvälisestä esitystoiminnasta Suomessa 
tapahtuvaan moni-kulttuuristen taiteilijoiden 
työmahdollisuuksien kehittämiseen ja muualta Suomeen 
muuttaneiden taiteilijoiden osaamisen esille tuontiin ja 
hyödyntämiseen suomalaisella taidekentällä.  
 
Etc.:n toiminta jakautuu kolmeen toimintamuotoon: 
1. Maahanmuuttajataiteilijoiden ammattilaisverkosto: Vahvistaa ja 
kehitta a  Suomeen muualta muuttaneiden ammattitaitelijoiden 
verkostoa, luoda tyo mahdollisuuksia ja ta ta  kautta rikastuttaa 
suomalaista taidekentta a . 
2. Teatterila hto inen tarinankerrontatyo pajatoiminta: Etc. kehitta a  
erilaisille erityisryhmille suunnattuja, eri kulttuuritaustaisia 
teatteriammattilaisia tyo llista via  tarinankerrontatyo pajoja, joissa 
teatterin ja tarinan kertomisen kautta tutkitaan omia valintoja ja 
niiden tuomia seurauksia vaihtamalla kokemuksia ja tarinoita ja 
na in edisteta a n positiivista kommunikaatiota ja vuoropuhelua. 
Esitystoiminta: Etc. tuottaa ja toteuttaa omia na ytelmia  hyo dynta en 
monikulttuurista taustaansa.  

mailto:heidi@theatrecollective.com
http://www.theatrecollective.com
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CONTACT 
Hong Liu-Sertti  
0405395833 
hong.liu-sertti@elisanet.fi 
Espoo 
www.hlsart.fi 
Languages: Suomi, English, Chinese 
Artist fees: 60€/tunti 

HONG LIU-SERTTI 

Chinese calligraphy and painting 

course  

 

Kalligrafian perusteet -kursseilla tutustutaan kiinalaisen 
kalligrafian teoriaan ja harjoitellaan sitä käytännössä. 
Ohjelmaa voidaan muokata opiskelijoiden kanssa. 
Ohjelmarunko voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 
Kalligrafian historia ja luokittelu / Miten merkki rakentuu /  
Mitä työkauluja käytetään /  Pensselin käytön harjoittelu /
Kahdeksan perusvedon esittely ja harjoittelu /  
Lyhyiden sanojen harjoittelu / Lyhyiden runojen harjoittelu  
Oman nimen harjoittelu / Monta merkkijärjestelmää /  
Oma leima.  
Maalaus: Pikkutarkka tyyli, vapaa käsi  
Aiheita: Kukat, puut, maisemat, ihmiset , linnut ja muut eläimet. 
 
Hong Liu-Sertti on opettanut kalligrafiaa ja maalausta Suomessa 
vuodesta 2006 la htien koululaisille, opettajille ja aikuisille mm. 
TAIKissa, Kulttuurikeskus Caisassa, Vuotalossa, Taidekulma 
Vesalassa ja Taidetalo Pessissa  ja Toteemissa Vantaalla. Ha n 
ka ytta a  kalligrafian teoriaa omissa maalauksissaan. Vuonna 2006 
ha n ja rjesti kalligrafian kurssin loppuna yttelyn ”Love” in Chinese 
Calligraphy Ita keskuksessa Matteuksen kirkossa, ja kiinalaisen 
maalauksen kurssin loppuna yttelyn From kukat to Hua Kontulan 
kirjastossa. Maalauskurssi oli YLE television Basaari-ohjelmassa 
Kiinalaisia kukkia. 

http://www.hlsart.fi/course-suomi.htm 

mailto:hong.liu-sertti@elisanet.fi
http://www.hlsart.fi
http://www.hlsart.fi/course-suomi.htm
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CONTACT 
Liisa Isotalo 
0503675158 
isisteatteri@gmail.com 
Helsinki 
www.isisteatteri.fi 
Languages: suomi (mahdollisesti 
tulossa ruotsi ja englanti) 
Artist fees: 1300€ ensimmäinen 
esitys, seuraavat 850€ samalla 
pystytyksellä 

ISIS TEATTERI  

Tyttö joka etsi aurinkoa  

- sai nimekseen Tsunamika!  

 
Koko perheen musiikkinäytelmä, kaunis kuvaus ystävyydestä ja siitä, 
miten toista auttamalla syntyy pieniä ihmeitä. Alussa on tyttö, yksin ja 
yksinäisenä suuren valtameren pohjalla. Hän toivoo näkevänsä 
auringon. Toive alkaa toteutua. Meren pohja tärisee ja valtava aalto 
tuo tytön pintaan, mutta saa aikaan myös hävitystä ja tuhoa. 
Näytelmä on saanut alkunsa Intian tositapahtumista. Esityksessä on 
paljon musiikkia ja lauluja ja esityksessä hyödynnetään 
itkuvirsiperinnettä. Puvut ja lavastus on valmistettu 
kierrätysmateriaaleista. Näytelmän esittävät Susanna Haavisto ja 
Suvi Isotalo. Näytelmään voidaan liittää yleisötyötä, esimerkiksi 
erilaisia työpajoja. 
 
Na ytelma n on vedonnut niin lapsiin, aikuisiin, teini-ika isiin kuin 
ia kka isiinkin ihmisiin. Na ytelma a  on esitetty vuonna 2013 Kuulas- ja 
Hurraa!-festivaaleilla seka  Aleksanterin teatterissa, vuonna 2012 Kuopion 
ja Turun kaupunginteattereissa, Kymenlaakson lasten kulttuuriviikoilla, 
kouluissa ja nuorisotaloissa, seka  vuonna 2011 Suomenlinnan 
Myllysalissa, Pitskun Kulttuurikirkossa, Musiikkitalossa, Stoassa ja 
Kanneltalossa. Esitysta  suositellaan yli 4-vuotiaille. Esitys on ISIS-teatterin 
tuotantoa. 
 
 

mailto:isisteatteri@gmail.com
http://www.isisteatteri.fi
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CONTACT 
Jonna Aaltonen 
050 5479832 
jonnaaaltonen@hotmail.com 
Raisio 
Language: suomi, ruotsi, englanti, 
ranska 
Artist fees:  400€/esitys + päivärahat 
ja matkakulut 

JONNA AALTONEN 

Neiti Ida/ Miss Ida  

”Neiti Ida” on vuorovaikutteinen ja osallistava soolotanssiteos  
3-8-vuotiaille lapsille.Teos on erittäin kevytrakenteinen ja 
helposti liikutettava. Se soveltuu mainiosti eri tiloihin ja 
tilanteisiin. Ujo ja varautunut Neiti Ida muuttuu inhimillisen 
kohtaamisen kautta iloiseksi ja positiiviseksi. Keskiössä on liike 
ja musiikki, mutta myös hiljaisuus, voima ja intensiteetti, 
kohtaaminen ja kommunikaatio tanssin keinoin. Teos sisältää 
vuorovaikutteisia osioita, joissa katsojat pääsevät halutessaan 
esityksen aikana liikkumaan esiintyjän kanssa. Jokaisen 
esityksen jälkeen on lisäksi keskustelutuokio. 
 
Koreografia: Hanna Brotherus 
Tanssi: Jonna Aaltonen 
Musiikin sa vellys/a a nisuunnittelu: Antti Ikonen 
Pukusuunnittelu: Marjo Haapasalo 
 
Esitys on kierta nyt syksyn 2012 ja keva a n 2013- aikana Salon, 
Porin ja Liedon pa iva kodeissa. Keva a lla  2013 esityksia  on ollut 
lisa ksi Annantalolla Helsingissa  ja Taidetalo Toteemissa Vantaalla. 
Heina kuussa 2013 esitys na hda a n Ha meenlinnassa Hippalot-
festivaalilla. 
 
videotaltiointi teoksesta: 

http://vimeo.com/67897953 
salasana/password: mija181012 

mailto:jonnaaaltonen@hotmail.com
http://vimeo.com/67897953
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CONTACT 
Jukka Korpi 
+46723155853 
jukka.korpi@uusiteatteri.se 
Tukholma 
www.uusiteatteri.se 
Languages: suomi/ruotsi 
Artist fees: 300 € 

JUKKA KORPI 

Kuu nukkuu  
 

Kuu nukkuu on lastenesitys 3-6 vuotiaille, joka perustuu Jukka 
Korven kirjoittamiin sekä iloisiin että levottomiin iltasatuihin. 
Kuu nukkuu sisältää tanssia, livemusiikkia ja animaatioita.  
 
Teksti, koreografia ja tanssi: Jukka Korpi  
Musiikki: Girilal Baars  
Animaatiot: Thijs Wiessing 
 
Kuu nukkuun ensi-ilta oli keva a lla  2011 Va stera sissa Ruotsissa. 
Esitysta  on esitetty noin 50 kertaa ympa ri Ruotsia na ytta mo illa , 
kirjastoissa seka  esikouluissa. Huhtikuussa 2013 esityksella  oli 
Suomen ensi-ilta Hurjaruuthissa Helsingissa . Esityksen on 
tuottanut Uusi Teatteri, ainoa ruotsinsuomalainen ammattiteatteri 
Ruotsissa. 

 
www.uusiteatteri.se/kuunukkuu.htlm 

mailto:jukka.korpi@uusiteatteri.se
http://www.uusiteatteri.se
http://www.uusiteatteri.se/kuunukkuu.htlm
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CONTACT 
Victor Khachtchanski 
040 7727019 
victor@victorx.eu 
Finland 
http://victorx.eu/ 
Languages: English, Russian 
Artist fees: 100 € / person / hour. 
The rate also applies to computer 
network setup. 

KANDINSKY MUSIC GROUP  

Musical Explanation of Abstract Art 

Abstract art is 100 years old. Yet some people don't know how to 
enjoy it. There are people saying that abstract art has no mean-
ing because it is abstract. Others believe that it might have mean-
ing but they don't know how to find it. To the first we answer: 
"Music is equally abstract. Is music also meaningless?" To the 
second we say: "Understand it like you understand music". Our 
project shows the similarity between music and visual arts. Music 
and visual art students are the target group. We have developed 
software to analyze images and generate melodies of their ele-
ments. The melodies are assigned to different instruments that 
play together like an orchestra. The software can be installed on 
computers connected in a network. Music can be played by a 
team. 

The original version of the software is called Buddha Orchestra. The 
software is free and available for download from the Internet. It is an 
interactive performance tool. The performer acts as a conductor. 
During the performance, the source image is projected on a screen 
and progress of playing melodies is shown on that image. Such per-
formances took place at the openings of a few art exhibitions e.g. at 
Kanneltalo and at events organized by Espoo Kunsthalle. After per-
formances, people from audience were coming with questions about 
how this software works. Many tried playing right at the spot. This 
experience brought us to the idea of collaborative performance. We 
developed Kandinsky Music Groups. 

http://buddhaorc.wikispaces.com/Buddha+Orchestra 
http://www.youtube.com/watch?v=_JT1i6u9gXQ 

mailto:victor@victorx.eu
http://victorx.eu/
http://buddhaorc.wikispaces.com/Buddha+Orchestra
http://www.youtube.com/watch?v=_JT1i6u9gXQ
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CONTACT 
Aaro Vuotila 
040-5732420 
aaro@teatterikone.fi 
Jyväskylä 
www.teatterikone.fi 
Languages: suomi 
Artist fees: 625€ + matkat Jyväskylästä 

LASTENKONSERTTI POPPI JA 

KOMPPI  

Juoksuaika  
 

Poppi-koiran ja Komppi-hirven Juoksuaika-konsertissa pääset 
svengaamaan kuin hirvi! Akustinen kitara, djemberumpu ja 
bongot vauhdittavat kuulijat oivaltavasti sanoitettujen uusien 
lastenlaulujen myötä tanssimaan, laulamaan ja leikkimään. 
Päiväkoti- ja ala-asteikäisille suunnattu konsertti voidaan 
järjestää tilassa kuin tilassa äänentoistolla tai ilman. Komppi-
hirven ollessa estynyt, esim. metsästysaikaan, Poppi-koira luo 
itselleen rytmitaustat paikan päällä tallentavaa äänentoistoa 
käyttäen. 
 
Teatterikoneen ela induo on keikkaillut kesa kuusta 2012 saakka. 
Laulut sa velta a  ja sanoittaa Aaro "Poppi-koira" Vuotila ja rytmeista  
vastaa Aapo "Komppi-hirvi" Oranen. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=lriOMW9QNTo 
 
http://www.teatterikone.fi/tilaa-ohjelmaa/ohjelmaa-lapsille/ 
 

mailto:aaro@teatterikone.fi
http://www.teatterikone.fi
http://www.youtube.com/watch?v=lriOMW9QNTo
http://www.teatterikone.fi/tilaa-ohjelmaa/ohjelmaa-lapsille/
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CONTACT 
Lisa Roberts 
0417502687 
lisa@welovetechnology.org 
Kimito 
www.welovetechnology.org 
www.blinkmedia.org 
Languages: English 
Artist fees: 350€ day fee  
+ 150€ other costs including travel 

Lisa Roberts 

I AM HERE  

A presentation about site-specific poetry and how mobile 
phones and text messaging have been used in creative and in-
spiring ways, often to help improve literacy and sense of be-
longing. This can be coupled with a writing workshop / demo 
and mapping and sticker participatory action. It can be adapted 
to any time slot any age any ability but workshop group size no 
larger than 20 people at one time. 
 
Lisa Roberts has 15 years of experience in designing, managing 
and running creative writing workshops, using hand-held technol-
ogies, misuse of technology conference, interaction and games de-
sign. 
 

http://www.blinkmedia.org/surfacepatterns/pages/

home3.html 

www.welovetechnology.org 

www.blinkmedia.org 

www.uploadfilmfest.fi 

I am 

here 

mailto:lisa@welovetechnology.org
http://www.welovetechnology.org
http://www.blinkmedia.org
http://www.blinkmedia.org/surfacepatterns/pages/home3.html
http://www.blinkmedia.org/surfacepatterns/pages/home3.html
http://www.welovetechnology.org
http://www.blinkmedia.org
http://www.uploadfilmfest.fi
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CONTACT 
Riikka Siirala 
050 337 5927 
info@loiske.info 
Helsinki 
www.loiske.info 
Languages: suomi, esitys sopii 
kaikenkielisille 
Artist fees: Sopimuksen mukaan 

LOISKE ENSAMBLE 

Kukuluku - tanssiesitys vauvoille 

seuralaisineen  

Kukuluku on Loiske Ensamblen vauvoille perheineen tarkoitettu 
soolotanssiesitys, joka pohjaa liikkeeseen, rytmiin, väreihin ja ääniin. 
Kukulukussa koetaan muodonmuutoksia, matkataan väristä ja 
tunnelmasta toiseen sekä hiljaisuudesta afrikkalaisiin rytmeihin. 
Esityksen pohjavireenä sykkii kasvutarina paikkansa etsimisestä 
maailmassa ja itsensä löytämisestä. Esitys on suunnattu 0–1-
vuotiaille seuralaisineen.  
 
Koreografia ja ohjaus: Laura Kairamo  
Tanssi, a a net, esiintyminen: Riikka Siirala  
Pukusuunnittelu: Niina Pasanen  
Graafinen suunnittelu: Anna Mattsson/Suomi Design 
 
Kukuluku sai ensi-iltansa Helsingin Kanneltalossa 20.9.2008 ja esitys on 
vieraillut vuosina 2008-2013 mm. Malmitalolla, Espoon Sellosalissa, 
Vantaan kaupungin kulttuuripalveluilla (Taidetalo Pessi, Point, Lumosali, 
Taidetalo Toteemi), Taidetalo Pikku-Aurorassa, Tuusulan Skidiviikoilla, 
Jyva skyla n Tanssin Aika –festivaaleilla, Hippalot –lasten taide-
festivaaleilla seka  Kotkan Lasten Meripa ivilla . Kukuluku on itsena ista  
jatkoa Kairamon ja Siiralan Pienia  ihmeita  -vauvatanssiteokselle, jonka 
esitykset myytiin loppuun ja joka saavutti suosiota pa a kaupunkiseudulla 
seka  useilla festivaaleilla aina Romaniassa saakka vuosina 2006–2008. 

mailto:info@loiske.info
http://www.loiske.info
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CONTACT 
Riikka Siirala 
050 337 5927 
info@loiske.info 
Helsinki 
www.loiske.info 
Languages: suomi, esitys sopii 
kaiken kielisille 
Artist fees: Sopimuksen mukaan 

LOISKE ENSAMBLE 

Zukkapaitupumbula - tanssiesitys 

vauvoille perheineen  

Zukkapaitupumbula on Loiske Ensemblen uusin vauvoille 
perheineen suunnattu esitys. Kahden tanssijan ja muusikon 
esityksessä keskeistä on vuorovaikutus yleisön ja esiintyjien 
välillä sekä äänen, liikkeen ja musiikin tuottamat aistimukset. 
Esitys ottaa huomioon vauvan tavan aistia ympäristöään 
aktiivisena kokijana. Tanssijat ja muusikko tuottavat kaikki 
esityksen äänet livetilanteessa laulun, soittimien ja kehoäänien 
kautta. Zukkapaitupumbula pulppuaa hyväntuulista kontaktia, 
rytmikästä tanssin riemua ja mukaansatempaavia melodioita. 
Teos kutsuu aistimaan ja kokemaan yhdessä esityksen taikaa! 
Zukkapaitupumbula on suunnattu vauvaperheille, mutta se 
sopii kaikenikäisille ihmisille kieli- ja kulttuuritaustasta 
riippumatta. 
 
Loiske Ensemble syntyi vuonna 2006 tarpeesta tuottaa alle 3-
vuotiaille lapsille taide-ela myksia  ja johti tekija t samalla 
tutkimukseen kommunikaation tavoista kaikkein pienimpien 
katsojien parissa. Helsinkila isen Loiske Ensemblen kolmas 
vauvayleiso lle suunnattu esitys Zukkapaitupumbula sai ensi-iltansa 
maaliskuussa 2013 Annantalon taidekeskuksessa. 
Zukkapaitupumbulan tyo ryhma a n kuuluvat tanssija Riikka Siirala, 
na yttelija  Heidi Syrja kari, sa velta ja  ja muusikko Juha Kujanpa a  seka  
pukusuunnittelija Niina Pasanen. 
 

https://soundcloud.com/loiske-ensemble/zukkapaitupumbula 

mailto:info@loiske.info
http://www.loiske.info
https://soundcloud.com/loiske-ensemble/zukkapaitupumbula
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CONTACT 
Arja Kautto 
040 5399 459 
arja.kautto@loiskis.fi 
Jyväskylä 
Languages: suomi, ruotsi, englanti, 
saksa 
Artist fees: kokoonpanosta riippuen 
950-2500€ 

LOISKIS 

Lastenmusiikkiorkesteri  

Lastenmusiikin ammattiorkesteri Loiskis konsertoi ympäri 
Suomea monella eri ohjelmistolla. Kokoonpanot (2-8 esiintyjää) 
ja ohjelmistot ovat monipuolisia; musiikkia, teatteria, satuja ja 
taikaa! Kohderyhmänä ovat pääasiassa perheet, lapset ja 
koululaiset. Loiskis ohjaa myös soitinrakennus- ja 
musiikkityöpajoja päiväkodeissa, kouluilla ja tapahtumissa ja 
järjestää kaikille avoimen Musamaatiokilpailun kerran 
vuodessa. Loiskis ylläpitää myös lastenmusiikin 
nettilevykauppaa www.lastenlevykauppa.fi. Loiskis-orkesteri 
säveltää ja sanoittaa lastenmusiikkia ja äänittää levyjä, myös 
tilauksesta. Konserttien sisällöt, valokuvat, julisteet ym. löytyvät 

kotisivuilta: www.loiskis.fi.  
 
Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis perustettiin v. 2001. Orkesterin 
kotipaikka on Jyva skyla , mutta toiminta-alue on koko Suomi ja 
ulkomaatkin. Vuoden 2003 alusta Loiskis-orkesteri toimii teatteri- 
ja orkesterilain mukaisen valtionavun piirissa . Loiskis konsertoi ja 
ohjaa tyo pajoja noin 120-140 vuosittain. Levyja  on tehty yhteensa  
13. Loiskiksen pa a toimiset muusikot v. 2103 ovat Pekka Nättinen, 
Erkki Okkonen, Tomi Nurmi ja Jarmo Kivelä. 
 
Vierailevat solistit: Eija Ahvo, Susanna Haavisto, Marianne Oivo, 
Pentti Rasinkangas, Satu Sopanen, Jari Siljamäki eli klovni Dodo 
ja Tanja Salonen seka  kirjailija Timo Parvela. Arja Kautto toimii 
tuottajana. 
 

mailto:arja.kautto@loiskis.fi
http://www.loiskis.fi
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CONTACT 
Lorenzo  Servi 
045 207 30 90 
ls@serraglia.com 
Helsinki 
www.serraglia.com 
Languages: English / Italian 
Artist fees: 1040 € 

LORENZO SERVI 

Art is Everywhere: the Workshop 
 
In everyday places, do we perceive beauty? Can we appreciate 
unexpected art? "Art is Everywhere: the Workshop" aims is to 
involve people who are not familiar with contemporary art in 
overcoming cultural, social and linguistic borderlines. The pur-
pose of this workshop is to explore and experience the built envi-
ronment from a different point of view. This workshop wants to 
draw attention to the fact that different interpretations and 
meanings exist, and to demonstrate how every activity in our 
life, if conducted with “artistic sensibility”, can be considered as 
art. 
 
The first “Art is Everywhere: the Workshop” has been held at Hel-
sinki Summer School with 27 international students from "Design 
and the City" course. The results of the workshop can be seen here:  
 
http://www.flickr.com/photos/serraglia/sets/72157631137488926/ 
 
http://www.imaginedmuseumofcontemporaryart.com/workshop-2/ 
 
http://www.imaginedmuseumofcontemporaryart.com/ 
 
http://artiseverywhere.serraglia.com/ 

mailto:ls@serraglia.com
http://www.serraglia.com
http://www.flickr.com/photos/serraglia/sets/72157631137488926/
http://www.imaginedmuseumofcontemporaryart.com/workshop-2/
http://www.imaginedmuseumofcontemporaryart.com/
http://artiseverywhere.serraglia.com/
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CONTACT 
Luis Alejandro Olarte 
0505954422 
alejandro.olarte@siba.fi 
Helsinki 
Languages: Spanish, French, English, 
Finnish 
Duration: 
Artist fees: contact us 

LUIS ALEJANDRO OLARTE 

Sonic Theater Workshop  
 

In this workshop children explore, discover, compose and per-
form with sounds created and manipulated by electroacoustic 
means. Through a storyline proposed to the participants they 
are invited to create a set of characters and their own voices, 
soundscapes and sonic worlds. The children get in contact with 
audio and music technology concepts in ludic and inspiring ses-
sions. 
 
The workshop was held at Kiasma in June 2012 and a second ver-
sion is scheduled for November 2013 under Erkki Kurenniemi exhi-
bition. Two variations of the workshop for different age groups 
have also been realised at the Ethnographic Museum of Warsaw in 
May 2013. One variation including image and silent films has been 
realised on the frame of Cinemaissito 2012. 
 

http://alejandro.olarte.free.fr/sonictheater.html 
http://alejandro.olarte.free.fr 
 
Luis Alejandro Olarte is electroacoustic musician and sound artist  
devoted to education. He is currently studying a PhD in Sibelius 
Academy focusing on education of electroacoustic music.  

mailto:alejandro.olarte@siba.fi
http://alejandro.olarte.free.fr/sonictheater.html
http://alejandro.olarte.free.fr
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CONTACT 
Marja Merisalo 
+358 50 5991064 
marjamerisalo@hotmail.com 
Espoo 
http://fi.wikipedia.org/wiki/
Marja_Merisalo 
Languages: suomi, ruotsi, englanti, 
saksa 
Artist fees: Ohjaajapalkkio 300 eur, 
muusikko 200 (yht 500 eur) 

MARJA MERISALO 

Taketum– työpaja 

Taketum tanssi- ja rytmityöpaja on suunnattu alakouluikäisille. 
Työpajan ideana on tuoda kansainvälisyys- ja 
suvaitsevaisuuskasvatusta lapsille kulttuurin keinoin. Pajassa 
tutustutaan intialaiseen kulttuuriin tarinankerronnan, tanssin, 
laulun ja rytmiikan avulla. Paja kestää n. 4-5 tuntia ja siihen voi 
osallistua n. 10-30 lasta kerrallaan. Paja on 
ammattitaiteilijavetoinen. Sen ohjaavat tanssitaiteilija Marja 
Merisalo ja perkussionisti Carl-Johan Häggman. 
 
Taketum-kulttuuri- ja kansainva lisyyskasvatustyo pajoja on 
toteutettu Marja Merisalon lastenkulttuurin la a nintaiteilijakautena 
noin 30 eri koulussa ympa ri Satakuntaa. Palaute on ollut kiitta va a  
niin lehdisto n kuin osallistuvien koulujenkin puolelta. Pajojen 
yhtena  erityispiirteena  on mm. ollut ennakkoluuloisten poikien 
suuri innostuminen tanssia kohtaan. Osallistujien ika jakautumana 
on ollut 6-12 v. Marja Merisalo on tanssitaiteen maisteri, koreografi 
ja ohjaaja. Ha n on toiminut mm. lastenkulttuurin la a nintaiteilijana. 
Nykyisin ha n tyo skentelee Artovan taidekoordinaattorina Arabiassa. 
Mukana Taketum-tyo ryhma ssa  on lisa ksi ammattimuusikko, 
perkussionisti Carl-Johan Ha ggman. 
Katso nettikatalogista myo s Namaste-tyo paja! 

mailto:marjamerisalo@hotmail.com
http://fi.wikipedia.org/wiki/Marja_Merisalo
http://fi.wikipedia.org/wiki/Marja_Merisalo
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CONTACT 
Maxime Lago 
046 5836147 
maxime.lago@gmail.com 
Helsinki 
Languages: Suomi, Ranska 
Duration: 
Artist fees:  ota yhteyttä 

MAXIME LAGO 

Kookospähkinä  

Kookospähkinä on afrikkalaiseen eläinsatuun perustuva 
lastennäytelmä, jossa lintukaksoset haaveilevat naimisiin 
menosta Norsukuninkaan kanssa. Hupsut linnut joutuvat 
vaikeuksiin, koska eivät pidä kiinni lupauksesta, jonka 
antoivat heitä auttaneelle noita-apinalle. Työryhmän 
jäsenet ovat Norsunluurannikolta, Beninistä, Suomesta ja 
Venäjältä. 
 
Esitys on valmistunut 2010, sita  esitettiin mm. 
ranskankielisena  Norsunluurannikon itsena isyyspa iva n 
juhlassa. Esiintyjien esteiden ja ela ma ntilannemuutosten 
johdosta se on ollut tauolla, mutta nyt halutaan jatkaa sen 
parissa. 
 
Maxime Lago on na yttelija , joka on esiintynyt ja ohjannut 
tyo pajoja pitka a n Afaes-ja rjesto n kautta mm. Fatima Usmanin 
kanssa.   
 
 

mailto:maxime.lago@gmail.com
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CONTACT 
Mohamed Bangoura 
0465698150 
kanyasoli@hotmail.fi 
Vantaa 
Languages: Ranska, englanti, suomi, 
susu 
Duration: 
Artist fees: 400-500€ 

MOHAMED BANGOURA 

Djemben soiton tiiviskurssi 
 
Koe afrikkalaisen rytmin voima ja lumo djembén soiton 
tiiviskurssilla! Kurssi on tarkoitettu rytmimusiikista 
kiinnostuneille aikuisille vasta-alkajille tai edistyneemmillekin. 
Kurssi alkaa djembén soiton perusteista, mutta tarjoaa 
haasteita myös kokeneemmille rumpaleille. Työvälineinä 
käytetään djembé- ja dundun- eli bassorumpujen lisäksi 
muitakin afrikkalaisia lyömäsoittimia. Kurssin vetäjä on 
rytmimusiikin ammattilainen, djembérummun mestari 
Mohamed Bangoura. Mohamed on saanut rytminsä 
äidinmaidosta synnyttyään guinealaiseen muusikkoperheeseen 
ja kasvettuaan musiikin keskellä. 
 
MOhamed Bangoura on ja rjesta nyt djembe n soiton tyo pajoja 
yhdessa  Richmond Ghansahin kanssa mm. leikkipuisto Brahen 
henkilo kunnan virkistyspa iva na , Kallion virastotalossa Helsingissa , 
seka  opettanut yhdistettya  tanssi- ja djembe rtuntikurssia Espoossa 
AfroSusi & Luova Sointu –yhdistyksen organisoimana (Sointu 
Conte ). 

mailto:kanyasoli@hotmail.fi
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CONTACT 
Piipa Toivonen 
040 56 48 202 
piipaposti@gmail.com 
Hamina 
Languages: suomi 
Artist fees: sopimuksen mukaan 

PIIPA TOIVONEN 

Kurvisen Autohuolto  

Kurvisen Autohuolto on mekaanikko Kurvisen nonstop-henkinen 
autohurvittelu. Kurvisen konstein syntyy lapsen ajettava auto eli 
menokärry. On nähty ambulanssi, Porche, Volvo ja farmari. Jopa 
kaksi lasta samassa autossa. Katsastus, tankkaus, koeajo, huolto 
ja korjaus, kaikki tämä Kurvisen pahvisesta autohurvittelusta. 
Kaikenlaisille perheille ja perheen kaltaisille yksiköille, isommat 
lapset jopa ilman perhettä. Soveltuu kaikenlaisiin tapahtumiin, 
missä lapsiperheille tarvitaan mielekästä puhdetta. Kurvisen 
autohuolto sisältää Hurvittelun, Autohuollon rekvisiitan ja itse 
Kurvisen, kädentaidollinen työpaja. 

Kurvisen Autohuolto valmistui Haminan Valojen Yo ho n 2012 
lapsiperheiden toiminnalliseksi ohjelmanumeroksi ja on sen ja lkeen 
hurvitellut Lastenteatterifestivaali Kuulaksessa Kuusankoskella, 
kaupunkifestivaali Ja tto maalla Kouvolassa, Lasten Meripa ivilla  
Kotkassa ja Pyhta a n Saaristolaismarkkinoilla. Kurvisen opein on 
syntynyt satoja menopeleja  huristeltavaksi. 

Katso nettikatalogista myo s Piipa Toivosen muut ehdotukset 
Ela inpuisto, Kaupunginsuunnittelija Talonen, Puistopa iva  seka  
Tehta va kirja! 
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CONTACT 
Raisa Foster 

050 345 1847 

raisa@raisafoster.com 
Mikkeli 
Languages: suomi, englanti 
Duration: 
Artist fees: 2800€ (sis. työnanatajan 

kulut) 

RAISA FOSTER 

Ketjureaktio/ Katiska 

Median antama kuva nuorista miehistä on hyvin negatiivinen: 
Mutta mitä nuoret miehet kertoisivat itse itsestään? 
Tarjoamme teille kahden monitaiteellisen teoksen, Katiska ja 
Ketjureaktio, muodostamaa esityskokonaisuutta, jossa ääni 
annetaan pojille itselleen. Katiska on tanssia, videotaidetta ja 
musiikkia yhdistelevä teos, joka on toteutettu koreografi Raisa 
Fosterin, säveltäjä Maija Koskenalustan ja kuuden nuoren 
miehen yhteistyönä.  
 
Teosta on esitetty yhteensa  yli kolmekymmenta  kertaa – 
kuudessa Suomen kaupungissa ja viidessa  Euroopan maassa. 
Ketjureaktio on voimakas mutta samalla herkka  montaasimainen 
kuvaus minuuden etsinna sta  ja eksyksissa  olemisesta. Sooloesitys 
tuo runollisen ilmaisunsa kautta esiin ihmisen yksina isyyden 
kokemuksia.  
 

www.raisafoster.com 
Ketjureaktio (2012):  

http://www.youtube.com/watch?v=SImOapepywY 
Katiska (2008):  

http://www.youtube.com/watch?v=aRu5WCqs8o4 

mailto:raisa@raisafoster.com
http://www.raisafoster.com
http://www.youtube.com/watch?v=SImOapepywY
http://www.youtube.com/watch?v=aRu5WCqs8o4
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CONTACT 
Kira Riikonen 
050 3444958 
kira@routacompany.fi 
Kajaani 
www.routacompany.fi 
Languages: suomi, englanti 
Duration: 
Artist fees:1000€ /4 henkilöä 
LISÄTIETOJA :ohjaaja Sonja Pakalén 
p. 050 3595259 ja sonja@royalsd.fi 
ja Routa p. 044 0556977 

ROUTA COMPANY 

MOMO, tanssiteatteriesitys lapsille  

Kajaanilaisen nykytanssin tuotantoryhmän Roudan tuorein tuotanto 
MOMO on tehty lapsille. Momo käsittelee ajan ja ystävyyden merkitystä. 
Kokemukset eivät tunnu miltään, ellei niitä voi jakaa jonkun kanssa. 
Esityksen päähenkilö Momo ihmettelee, miten aika voi olla niin suurta. 
Miten pohtia lapsen kanssa, mitä aika on? Varsinkin kun meillä 
aikuisilla on aina niin kiire. MOMO sopii kaikenikäisille, mieluiten yli 3-
vuotiaille. 
 
Ajan olemus kiteytyy joksikin, mita  ei voi koskea:  
- Onko se tuoksu tai tuuli? Se ei pysy paikoillaan. Se voisi olla kuin hiljaista 
musiikkia, joka soi ta a lla , pa a n sisa lla , Momo miettii.  
- Jos vain ehtisitte vietta a  oikeaa ela ma a , olisitte aivan toinen ihminen. 
Tarvitsette siis vain aikaa. Eiko  niin? kiteytta a  aikaa myyva  bisnesmies 
Harmaa Herra.  
 
Kajaanissa Momo sai suunnattoman paikallisen suosion. Ensi.iltaa Kajaanin 
Generaattorilla 6.4.2013 seurasi kahdeksan esitysta . Lokakuussa 2013 
Momo la htee kiertueelle.  
 
Ohjaus: Sonja Pakalén. Koreografia: Sonja Pakale n ja tyo ryhma . Tanssi: 
Kira Riikonen, Sonja Pakale n ja Anna Riski-Round. Puvustus ja lavastus: 
Anna Riski-Round. Musiikki: Ville Ojanen. Valosuunnittelu: Juha Paaso-
Rantala. A a nieditointi: Kalle Pakalén. Alkupera inen tarina: Michael 
Ende. Kuvat: Ia Samoil. Tuotanto: Routa 

http://vimeo.com/66224966 
www.routacompany.fi > teokset > MOMO 

mailto:kira@routacompany.fi
http://vimeo.com/66224966
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CONTACT 
Sasu Paakkunainen 
0503386231 
sasu@tt13.fi 
Helsinki 
www.tt13.fi 
Languages: Suomi, English 
Duration: 
Artist fees: 800€ 

SASU PAAKKUNAINEN 

Watti Walopää ja kadonnut hehku  

Watti Walopää ja kadonnut hehku on koko perheen 
elämyksellinen taikateatteriesitys, jonka keskushahmona 
nähdään taikuri Janne Raudaskoski. Näyttämönä on Kaisan 
yöpöytä, jolla on kännykkä, yölamppu ja kuva Kaisasta. Kaikki 
on hyvin, kunnes eräänä päivänä yölamppu Watti Walopään 
hehku sammuu. Multimediakännykkä Simo Simkortti koettaa 
auttaa Walopäätä palauttamaan loistonsa, ja näihin 
kommelluksiin pohjautuvat myös esityksen taikuudet: Walopää 
mm. levitoi ilmassa ja kutistaa itsensä lilliputin kokoiseksi. 
Kaverusten kemiat joutuvat koettelemukselle kun Walopään 
ihastuksen kohde, Kaisa Kuva, herää henkiin. 
 
Watti Walopa a  ja kadonnut hehku sai ensi-iltansa Unga 
Teaternissa, Helsingissa , 2008 jonka ja lkeen esityksia  on na hty jo 
yli 100. Suomen lisa ksi esitys on ihastuttanut Lontoon teattereissa 
ja Vena ja lla . Syksylla  2013 esitys vierailee Kiinassa ja alkuvuodesta 
2014 Yhdysvalloissa. 
 

www.tt13.fi 
www.walopaa.fi 
http://www.youtube.com/watch?v=r92vGFSN5Fo 
vimeo.com/tt13/wallywatthead (salasana TT13VIEW) 

mailto:sasu@tt13.fi
http://www.tt13.fi
http://www.tt13.fi
http://www.walopaa.fi
http://www.youtube.com/watch?v=r92vGFSN5Fo
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CONTACT 
Aaro Vuotila 
040-5732420 
aaro@teatterikone.fi 
Jyväskylä 
www.teatterikone.fi 
Languages: suomi 
Duration: 
Artist fees: 1500€  

TEATTERIKONE 

Forumin nuoret  

Forumteatteria nuorille. Forumin nuorissa nähdään ensin pienois-
näytelmä, jonka herättämiä kysymyksiä pohditaan yhdessä keskuste-
lemalla ja osallistavan teatterin keinoin. Pienoisnäytelmät on 
dramatisoitu nuorten omien tarinoiden pohjalta.  
 
Forumin nuoret – Lintumies (kiusaaminen)  
14-vuotiasta Leevia  kiusataan koulussa. Ha n on outolintu, jota kukaan ei 
tunnu ymma rta va n. Kiusaaminen vain pahenee, eika  Leevi uskalla puhua 
kotona asiasta.  
Forumin nuoret – Suojelusenkeli (päihteet)  
14-vuotias Pirita on ihastunut ylemma lla  luokalla olevaan poikaan eika  
kotona ole hyva  olla. Piritan on helppo turvautua alkoholiin, kun ha n 
yritta a  kuulua porukkaan tai tukahduttaa ika via  tunteitaan.  
Forumin nuoret – Geimeissä (seksuaalisuus ja suvaitsevaisuus) 15-
vuotias Antti ei koe olevansa niin kuin muut ika isensa  pojat. Miten siita  
voisi kertoa ysta ville, saati vanhemmille? Koulussa jengi homottelee, ja 
Antista tuntuu, ettei kukaan ymma rra  ha nta . 
 
Teatterikoneen forumteatteriesitysten sarja Forumin nuoret sai ensi-
iltansa syksylla  2010 Jyva skyla n kaupunginteatterin pienella  na ytta mo lla . 
Ensi-illan ja lkeen esitykset ovat kierta neet ympa ri Suomea ja tuhannet 
yla asteika iset ovat pa a sseet pureutumaan esitysten kautta aina 
ajankohtaisiin aiheisiin kuten pa ihteet, hyva ksika ytto  ja kiusaaminen. 
Esiintyja t: Annu Sankilampi, Kirsi Sulonen, Aapo Oranen, Aaro 
Vuotila. 

http://www.teatterikone.fi/esitykset/forumin-nuoret/  

mailto:aaro@teatterikone.fi
http://www.teatterikone.fi
http://www.teatterikone.fi/esitykset/forumin-nuoret/


Esittävän taiteen 
ostajatietokanta on 
työkalu kiertue-
toiminnan 

suunnitteluun. Tietokannan avulla 
teatterit, ryhmät ja yksittäiset 
taiteilijat voivat hakea esityksilleen 
soveltuvia tilaajia ja yhteistyö-
kumppaneita. Tietokanta auttaa 
hahmottamaan ketkä esityksiä 
ostavat, sekä minkälaisia tarpeita 
ja vaatimuksia ostajilla on. 

Ostajatahoille tietokanta tarjoaa 
keskitetyn kanavan, jossa ilmoittaa 
omista tarpeistaan ja vaatimuk-
sistaan vierailuesitysten suhteen. 
Jokainen rekisteröitynyt ostajataho 

määrittelee itse, mitä tietoja 
organisaatiostaan julkaisee. 
Esitysten tarjoajat voivat tieto-
kannassa selailla ostajatahoja 
esimerkiksi tyylilajin, kohdeyleisön, 
alueen ja organisaatiomuodon 
mukaan.  

KOKIJA-tietokanta palvelee niin 
esittävän taiteen tilaajia kuin 
esitysten tarjoajiakin. Tietokanta on 
kaikille avoin. Sen käyttö sekä 
sinne rekisteröityminen on ilmaista. 

 

Tutustu tietokantaan osoitteessa 

WWW.KOKIJA.INFO  

Tietokanta toteutettiin TEKIJÄ - 

Teattereiden kiertuejärjestelmä - 

Turnénätverk for Teater -hankkeen 

yhteydessä. Tietokanta on rakennettu 

esittävän taiteen ostajamark-

kinakartoituksen pohjalta.  

KOKIJA-tietokantaan voivat rekisteröityä 

kaikki valtakunnallisesti vierailuesityksiä 

ostavat tahot. 

 

www.tekijä.info 

 

http://WWW.KOKIJA.INFO
http://www.tekijä.info


      

 

 

 

 

 

 

 

 

ARSPRO toivottaa teille elämyksellisiä hetkiä!  

Palautetta tapahtumasta otamme mielellämme vastaan osoitteeseen arsproevent@gmail.com. 

ARSPRO wishes you inspiring moments!  

We´d be glad to receive to arsproevent@gmail.com. 




