
Kansallisbaletin Japanin-vierailu käynnistyy Tokiossa

Kiertueen yhteistyökumppanina Finnair, ohjelmistossa mm. uusi muumibaletti

Suomen kansallisbaletin Japanin-vierailu käynnistyy ensi lauantaina 22. huhtikuuta Tokiossa. Tokion Bunkamura Orchard Hallissa nähdään yhteensä kuusi
esitystä 22.–25. huhtikuuta ja Osakan Festival Hallissa kaksi esitystä 29.–30. huhtikuuta.

”Olemme ylpeitä saatuamme kutsun vierailulle, sillä tämä on Suomen kansallisoopperan ja -baletin kaikkien aikojen ensimmäinen vierailu Japaniin. Japaniin
kutsutaan vain maailman parhaita ryhmiä, ja yleisön balettitietämys on korkea, joten kutsu on suuri kunnia meille”, Kansallisbaletin taiteellinen johtaja
Kenneth Greve kertoo. Suomen kansallisbaletin Japanin-kiertueen yhteistyökumppanina on Finnair. Vierailu on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
ohjelmistoa.

Vierailulla on mukana lähes puolet Kansallisbaletin tanssijoista, noin 40 tanssijaa, ja ohjelmassa on gaalailta, joka koostuu katkelmista Kansallisbaletin
parhaista teoksista. Kansallisbaletin tanssijoiden lisäksi kiertueella nähdään vierailevat ensitanssijat Alina Nanu Tšekin kansallisbaletista ja Denys Nedak
Ukrainan kansallisbaletista.

Gaalaohjelmassa Joutsenlammesta esitetään mustan joutsenen pas de deux sekä muita katkelmia, tanssijoina mm. Alina Nanu ja Eun-Ji Ha Odilen
roolissa, Denys Nedak Prinssi Siegfriedinä ja Gabriel Davidsson Rothbartina. Gaalaohjelmassa nähdään myös Imre Eckin Tuonelan joutsen
Sibeliuksen musiikkiin, tanssijoina Tiina Myllymäki ja Jani Talo. Scheherazaden katkelman päärooleissa tanssivat Jonathan Rodrigues sekä Eun-Ji
Ha ja Abigail Sheppard. Jorma Uotisen Ballet Pathétiquesta nähdään soolo, jonka tanssii Antti Keinänen. Don Quijoten katkelman Kitrinä tanssivat
puolestaan Salla Eerola ja Alina Nanu sekä Basiliona Michal Krčmář.

Gaalassa nähdään lisäksi vajaan tunnin pituinen, varta vasten Japanin-vierailulle suunniteltu Tove Janssonin kirjaan pohjautuva baletti Muumipeikko ja
taikurin hattu. Uuden teoksen koreografia on Kenneth Greven käsialaa ja musiikin on säveltänyt Tuomas Kantelinen. Puvustuksesta vastaa Erika
Turunen ja lavastuksesta Anna Kontek. Päärooleissa nähdään Muumipeikkona Florian Modan, Niiskuneitinä Mai Komori ja Lucie Rákosníková sekä
Pikku Myynä Emilia Karmitsa ja Iga Krata. Uusi muumibaletti saa Suomen ensi-iltansa tammikuussa 2018

”Haluamme näyttää japanilaisyleisölle Suomen kansallisbaletin monipuolista osaamista, ja olemmekin koostaneet gaalaohjelman, joka sisältää
nykytanssia ja klassista balettia – ja mukana on myös suomalaisia teemoja. Muumit ovat olennainen osa Suomi-kuvaa, ja siksi olemme ottaneet tärkeäksi
osaksi ohjelmaa myös kokonaisen muumibaletin, joka on tehty varta vasten japanilaiselle yleisölle”, Greve kertoo ohjelmavalinnoista.

Kiertuetta voi seurata Oopperan ja Baletin sosiaalisen median kanavissa (@oopperabaletti) tunnisteella #FNBtour sekä sivulla oopperabaletti.fi/kiertueella 

Japanin-vierailun aikana Kansallisbaletin ohjelmistossa kotimaassa nähdään Tero Saarisen koreografia Kullervo Sibeliuksen musiikkiin.

Kenneth Greve kertoo Japanin-vierailusta (Finnairin video)
Kansallisbaletin japanilainen tanssija Hanako Matsune (Finnairin video)
Kansallisbaletin japanilainen tanssija Mai Komori (Finnairin video)
Japanin-vierailun traileri (Bunkamura Orchard Hallin video)

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

Kansallisbaletin Japanin-vierailu käynnistyy Tokiossa


