
Kansallisbaletti vierailee Turussa – tanssityöpajoja pääkaupunkiseudulla

Turun konserttitalossa nähdään katkelmia klassisista baleteista ja nykytanssiteoksista

Suomen Kansallisbaletti jatkaa kolmatta vuotta säännöllistä kiertuetoimintaa Suomessa. Kansallisbaletti kylässä -vierailu järjestetään syksyllä 2015
Turussa. ”Kiertueet pääkaupunkiseudun ulkopuolella ovat Kansallisbaletille tärkeä osa toimintaa. Esityksen lisäksi Kansallisbaletti kylässä tarjoaa
paikallisille balettiharrastajille ja -opiskelijoille mahdollisuuden treenata päivän yhdessä ammattitanssijoiden kanssa”, Kansallisbaletin taiteellinen johtaja
Kenneth Greve kertoo.

Turun vierailupäivän 7.11.2015 aikana Turun Seudun Tanssioppilaitoksen opiskelijat pääsevät yhteisille treenitunneille ja workshopeihin Kansallisbaletin
tanssijoiden kanssa. Vierailupäivä huipentuu Turun konserttitalossa Kansallisbaletin ja Tanssioppilaitoksen yhteiseen esitykseen.

Illan esityksessä Kansallisbaletin parikymmenpäinen tanssijajoukko tuo näyttämölle katkelmia klassisen baletin suosikkiteoksista Joutsenlammesta Don
Quijoteen sekä kiinnostavista nykytanssiteoksista. Esityksessä ovat mukana mm. Kansallisbaletin tähtitanssijat Petia Ilieva, Michal Krčmář ja
Nicholas Ziegler sekä tänä syksynä Kansallisbaletin nuorisoryhmässä aloittanut Turun konservatorion kasvatti Atte Kilpinen. Kansallisbaletin
tanssijoiden lisäksi Turun Seudun Tanssioppilaitoksen opiskelijat tuovat näyttämölle omaa ohjelmaansa.

Tanssityöpajat jatkuvat Vantaalla ja Espoossa

Suomen Kansallisbaletin ja Suomalaisen Balettiseurueen tanssijat haastavat jälleen 5.-9-luokkalaisia tanssin pariin So You Think You Can Muuv? -
työpajoissa. Klassista balettia ja katutanssilajeja yhdistävässä työpajassa nähdään lyhyt esitys, minkä jälkeen nuoret pääsevät harjoittelemaan näkemiään
tanssiliikkeitä ja luomaan omia koreografioita ammattitanssijoiden kanssa.

Vantaalla ja Espoossa kiertävät työpajat järjestetään kouluissa aamupäivän ensimmäisten oppituntien yhteydessä. Tanssiesityksen koreografian on tehnyt
Ville Valkonen ja musiikin säveltänyt Petri Alanko. Jo 58 koululla pääkaupunkiseudulla, Kuopiossa ja Rovaniemellä vierailleet työpajat ovat osa
laajempaa Muuv-hanketta, jonka tavoitteena on saada suomalaiset liikkeelle.

Kansallisbaletti kylässä Turussa
Turku 7.11.2015, esitys: Turun konserttitalo klo 18 
Liput 18 euroa (sisältää palvelumaksun), ennakkomyynti Lippupalvelu ja konserttitalon lipunmyynti.

So You Think You Can Muuv?
Vantaa, Espoo 26.10.–12.11.2015

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

Lisätietoja Vantaan ja Espoon työpajoista: tuotantokoordinaattori Milka Jafri, p. 09 4030 2243, milka.jafri@opera.fi

Suomen Kansallisooppera / Viestintä

viestintäpäällikkö Heidi Almi 09 4030 2321
viestintäsuunnittelija Heli Rislakki 09 4030 2320
viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen 09 4030 2223
päädramaturgi Juhani Koivisto 09 4030 2215
etunimi.sukunimi@opera.fi 
www.ooppera.fi

Suomen Kansallisooppera 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.


