
ARSPRO- tapahtuma   
18.9.2013 Annantalo 
Annankatu 30, Helsinki 
8:30 - 9:00 Ilmoittautuminen 
9:00 - 12:30 Lastenkulttuuri ja taidekasvatus, kahvitauko 10:25 – 11:00  
12.30 - 13.30 Ruokatauko 
13:30 - 17:00 Esittävät taiteet, kahvitauko 15:05 - 15:30 

 

8:30-12:00 LASTENKULTTUURI JA TAIDEKASVATUS 

08:30-09:00 ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUMAAN 

09:00-09.10 TAPAHTUMAN AVAUS, JÄRJESTÄJIEN PUHEENVUORO 

09:10 CIRKO CRIOLLO: SIRKUSTYÖPAJAT 
Cirko Criollo on klovniryhmä, joka opettaa espanjan kieltä sirkuksen ja klovnerian kautta. Fyysiseen 

teatteriin ja klovneriaan erikoistunut näyttelijä Celso de la Molina ja yhteisötaiteilija Pablo Alvarez tarjoavat 

sirkuskursseja, työpajoja ja esityksiä kaikenlaisille ryhmille vauvoista ja perheistä yritysten työntekijöihin.  

09:25 MARJA MERISALO: NAMASTE / TAKETUM- TYÖPAJAT 
Marja Merisalon Taketum ja Namaste- työpajat tuovat kansainvälisyys- ja suvaitsevaisuuskasvatusta lapsille 

taiteen keinoin. Namaste ja Taketum –tanssiteatteriesityksessä ja työpajassa tutustutaan intialaiseen 

kulttuuriin tarinankerronnan, tanssin, laulun ja rytmiikan avulla. 

09:40 PIIPA TOIVONEN: KURVISEN AUTOHUOLTO JA MUITA TOIMINNALLISIA 

NÄYTTELYITÄ 
Piipa Toivosen toiminnalliset näyttelyt ja työpajat tarjoavat lapsille mahdollisuuden osallistua. Materiaaleina 

käytetään pahvia. Näyttelytyöpajat soveltuvat kaikenikäisille lapsille. Piipa Toivonen esittelee toiminnalliset 

näyttelyehdotuksensa Kurvisen autohuolto, Eläinpuisto, Kaupunginsuunnittelija Talonen, Puistopäivä ja 

Tehtäväkirja.  

9:55 LOISKE ENSEMBLE: ZUKKAPAITUPUMBULA 
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. 

10:10 USVA KÄRNÄ: TASKUTEATTERI MIMIC 
Taskuteatteri MIMIC on pieni, mobiili ammattiteatteriryhmä, joka keskittyy venäläiseen klovneriaan ja 

eksentriseen teatteriin. Sanattomat- mutta eivät hiljaiset- esitykset sopivat kaikille yli 3-vuotiaille, yli 

kaikkien kielirajojen. Ratkihauska esitys naurattaa sekä pieniä että isoja! 

 10:25 – 11:00 KYSYMYKSIÄ, KOMMENTTEJA, KESKUSTELUA JA KAHVITAUKO 

 



 

11:00 ALEJANDRO OLARTE: SONIC THEATER -TYÖPAJA 
Alejandro Olarten työpajassa lapset tutkivat ääniä, säveltävät ja esittävät musiikkia, joka on tuotettu ja 

manipuloitu elektroakustisin keinoin. Lapset tutustuvat ääni- ja musiikkiteknologian käsitteisiin ja 

mahdollisuuksiin leikin ja innostavien kokeilujen avulla. 

11:15 KANDINSKY MUSIC GROUP 
Viktor Khachtchanski esittelee kehittämänsä tietokoneohjelman, vuorovaikutteisen melodiageneraattorin, 

joka auttaa ymmärtämään abstraktia taiteen ja musiikinyhtäläisyyksiä. Ohjelman avulla käyttäjä voi hakea 

kuvista muotoja ja rakentaa melodioita niiden pohjalta. Melodiat voi liittää eri instrumentteihin ja rakentaa 

orkesterimaisen soinnin. 

11:30 MAXIME LAGO: KOOKOSPÄHKINÄ 
Kookospähkinä on afrikkalaiseen eläinsatuun perustuva lastennäytelmä, jossa lintukaksoset haaveilevat 

naimisiinmenosta Norsukuninkaan kanssa. Näytelmää on esitetty suomen- ja ranskankielisenä mm. 

Norsunluurannikon itsenäisyyspäivän juhlassa. 

11:45 ROUTA COMPANY: MOMO 
Momo on lapsille suunnattu Michael Enden tarinaan pohjautuva tanssiteatteriesitys, joka käsittelee ajan ja 

ystävyyden merkitystä. Teos on kajaanilaisen nykytanssin tuotantoryhmä Roudan tuotanto, joka sai suuren 

paikallisen suosion.  

12:00 EGLE ODDO, ERIKA DE MARTINO, TIMO TUHKANEN: ART PRACTICE 
Egle Oddon, Erika de Martinon ja Timo Tuhkasen Art Practice -ohjelmassa yli 14-vuotiaat nuoret rakentavat 

yhdessä taiteilijoiden kanssa taideteoksen julkiseen tilaan. Ohjelmaan valitut nuoret työskentelevät 

valokuvaten ja piirtäen sekä rakentavat esinekoosteita ja ääniteoksia.  

12:15-12:30 KYSYMYKSIÄ, KOMMENTTEJA, KESKUSTELUA 

12:30-13:30 LOUNASTAUKO 

ESITTÄVIEN TAITEIDEN OHJELMA SEURAAVALLA SIVULLA 
 

  

 



ARSPRO- tapahtuma   
18.9.2013 Annantalo, Annankatu 30, Helsinki 
08:30 - 12:30 Lastenkulttuuri ja taidekasvatus, kahvitauko 10:25-11:00 
13:30 - 17:00 Esittävät taiteet, kahvitauko 15:05 – 15:30  

 

 

13:30-17:00 ESITTÄVÄT TAITEET  

13:00- 13:30 ILMOITTAUTUMINEN   

13:30 JÄRJESTÄJIEN PUHEENVUORO 

13:35 WABANAG 
Nagwetch, “Pieni Aurinko”, Wabanaki Metis –kansaan kuuluva laulaja-lauluntekijä Kanadasta, perusti 

Wabanag-yhtyeen suomalaisten muusikoiden kanssa perehdyttyään laajaan kirjoon maailman eri 

musiikkikulttuureita. Wabanag-yhtyeen musiikki yhdistää elementtejä pohjoisamerikkalaisten 

alkuperäiskansojen musiikista blues-rockiin. 

13:50 THE OUTSIDER 
Arvostelu- ja yleisömenestys The Outsider on elämyksellistä teatteria, joka ravisuttelee näyttämötaiteen ja 

viihteen raja-aitoja yhdistellen innovatiivisesti klovneriaa, taikuutta, nykyaikaista tekniikkaa ja mitä erilaisimpia 

tehosteita ruotiessaan humoristisesti ja terävästi nykyihmisen maailmanmenoa. Yksi näyttelijä näyttelee 

teoksen kaikki 40 roolia. 

14:05 TAGOREN LAULUT 
Klassisen intialaisen musiikkikoulutuksen saanut laulaja Peali Juva, pianisti Alexander Dimitriev ja perkussionisti 

Carl-Johan Haggman esittävät lauluja, jotka perustuvat kansainvälisesti palkitun bengalirunoilijan Rabindranath 

Tagoren runoihin ja maailmankuvaan. Esityksen yhteydessä lausutaan Tagoren suomeksi tai englanniksi 

käännettyjä runoja.  

14:20 ANDIEN VOIMAA – MUSIIKILLINEN AIKAMATKA 
Ryhmä latinalaisamerikkalaisia ja suomalaisia Andien musiikkiin erikoistuneita muusikoita ja soitinrakentajia 

esittelee alueen eri soittimia, tunnelmien kirjoa ja äänialoja rytmeineen ajalta ennen espanjalaisten valloitusta 

aina nykyaikaan. Konserttiin voidaan yhdistää työpajoja. 

14:35 HIGH ON THE MOUNTAIN 
Kolme tanssijaa Intian johtavasta tanssiakatemiasta herättää henkiin vanhoja legendoja klassisen Kuchipudi-

tanssin keinoin. Taikuri kiroaa kuninkaat elefanteiksi, pieni lapsi varastaa voita lypsäjiltä ja karkotettu kuningas 

rakentaa apina-armeijan kanssa sillan pelastaakseen kuningattarensa.  

14:50 PEKING-OOPPERAA SUOMESSA SUOMALAISILLE 
Wusheng Company on suomalainen ammattimainen teatteriryhmä, joka on erikoistunut Peking-oopperan 

taistelunäytelmiin. "Kolmen tien risteys" on kahden hengen vauhdikas Peking-oopperakatkelma, joka sopii 

kaikenikäisille.  



15:05 - 15.30 KYSYMYKSIÄ, KOMMENTTEJA, KESKUSTELUA JA KAHVITAUKO 

15:30 LANYI 
Lanyin jäsenet, N'Fanly Camara, Abdoulaye Conde ja Outi Kallinen ovat esiintyneet ympäri maailmaa erilaisten 

tanssi- ja musiikkiryhmien kanssa. Perinteiset afrikkalaiset melodiasoittimet luovat pohjan lauluille, joiden 

aiheet vaihtelevat rakkaudesta hauskoihin tarinoihin. Lanyin konserteissa soittimina ovat mm. kaunisääniset 

balafonit, kora, gongoma sekä erilaiset rummut kuten djembe, krin ja dundun. 

15:45 THE RISE OF THE QUEENS 
Menard Mpondan tanssiproduktio pohjautuu afrikkalaisiin myytteihin, jotka levisivät orjakaupan myötä 

Brasiliaan ja jäivät elämään afro-brasilialaisissa uskonnoissa. Kolme kuningatarta, Iemanjá, Oxum ja Iansã, 

edustavat luonnonvoimia, jotka ovat läsnä jokapäiväisessä arjessa. Esitys yhdistää ainutlaatuisella tavalla 

perinteisiä itä-afrikkalaisia tansseja capoeiraan, musiikkiin ja Mpondan omaan koreografiaan. 

16:00 AFSIN ARDALAN: ITÄ KOHTAA LÄNNEN -KONSERTTI 
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. 

16:15 CINTA HERMO: REINA DE TUS AMORES 
Cinta Hermo, laulaja-lauluntekijä Andalusiasta, tarjoaa yleisölleen ainutlaatuisen flamencokokemuksen 

konsertissa, jossa kuullaan lauluja hänen uudelta albumiltaan Reina de tus amores. 

16:25 NOTE 2SELF 2.0 
Murha-kollektiivin energinen ja humoristinen teos Note 2 self 2.0 käsittelee ja kommentoi muuttuvaa 

identiteettiä. Lähtökohtana ovat olleet Lindforsin ja Jääskeläisen kokemukset erilaisuudesta niin tanssi-

taiteilijoina, naisina kuin suomalaisinakin. 

16:40 ES-OW AND THE RIDAL BAND  
Es-Ow and the Ridal Band sekoittaa uutta ja vanhaa afromusiikkia hip hoppiin ja reggae-musiikkiin. 

Senegalilaissyntyinen Es-Ow kirjoittaa laulunsa ja laulaa fuulan, mandikan, diolan, wolofin, ranskan, portugalin 

ja espanjan kielillä. Mitä pidempään keikka kestää, sen onnellisemmaksi yleisö tulee. 

17.00 TAPAHTUMAN PÄÄTÖS 
 


