
Suomen kansallisbaletti kutsuttu mukaan World Ballet Dayhin 4.10.2016
Tiistaina 4.10.2016 järjestetään kolmatta kertaa vuotuinen World Ballet Day, jonka aikana voi seurata yhteensä 20 tunnin ajan suoraa lähetystä maailman
johtavien balettiryhmien kulissien takaa. Lähetys alkaa Suomen aikaa klo 05 Australian baletista Melbournesta, siirtyy klo 09 Bolšoi-balettiin Moskovaan,
klo 13 Royal Ballet’hen Lontooseen sekä edelleen klo 17 Kanadan kansallisbalettiin Torontoon ja klo 21 San Franciscon balettiin. Päivän aikana seurataan
kussakin ryhmässä mm. tanssijoiden aamutuntia sekä harjoituksia balettisaleissa ja näyttämöllä.

Tämän vuoden uutuutena World Ballet Dayn balettiryhmät ovat kutsuneet muita oman maanosansa balettiryhmiä mukaan Facebookissa suorana
lähetettävään rinnakkaiseen suoratoistoon. Lontoon Royal Ballet on kutsunut mukaan kymmenen ryhmää, mukaan lukien Suomen, Viron, Hollannin,
Puolan ja Norjan kansallisbaletit, La Scalan baletin, Ruotsin ja Tanskan kuninkaalliset baletit, Stuttgartin baletin ja Wienin valtionoopperan baletin.

Suomen kansallisbaletin suoratoisto tullaan näkemään Royal Ballet’n osuuden alussa, klo 13.15 alkaen. Kansallisbaletissa suoran lähetyksen aikana
vieraillaan baletin taiteellisen johtajan Kenneth Greven johdolla työpajoilla, harjoitussaleissa, ja näyttämöllä, ja matkan varrella nähdään mm.
Lumikuningattaren ja Liisa Ihmemaassa -baletin harjoituksia.

World Ballet Dayn päälähetys on seurattavissa suoratoistona World Ballet Dayn kotisivulla worldballetday.com sekä kaikkien viiden ryhmän kotisivuilla.
Kunkin kutsutun ryhmän oma Facebook Live -lähetys näkyy vuorollaan ryhmän omalla Facebook-sivulla. Suomen kansallisbaletin lähetys on nähtävissä
Oopperan & Baletin Facebook-sivulta www.facebook.com/oopperabaletti. Facebook Live -lähetyksen seuraaminen ei edellytä käyttäjätunnusten
hankkimista Facebook-palveluun ja lähetys on katsottavissa myös jälkikäteen taltioituna samassa osoitteessa.

Lisätietoja: viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen, p. 09 4030 2223, jussi.iltanen@opera.fi 

Suomen kansallisooppera ja -baletti  / Viestintä
viestintäpäällikkö Johanna Järventaus 09 4030 2322
viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen 09 4030 2223 (baletit)
viestintäsuunnittelija Petra Rönkä 09 4030 2274 (oopperat)
viestintäsuunnittelija Emilia Vähätalo 040 832 1611 
viestintäkoordinaattori Tuike Lehko 050 439 2710 

etunimi.sukunimi(at)opera.fi 

www.oopperabaletti.fi

Suomen kansallisooppera ja -baletti on kansallinen taidelaitos, joka toimii koko Suomen hyväksi: Kansallisooppera on maan ainoa ammatillinen oopperatalo, Kansallisbaletti taas
maan ainoa ammatillinen balettiryhmä. Ohjelmistoon kuuluu sekä aikaa kestäviä klassikkoja että uusia teoksia, maailmalta ja kotimaasta. 
www.oopperabaletti.fi


