
Uusi Liisa Ihmemaassa tarjoaa silmän ruokaa ja sisältöä

Jorma Elon koreografia sekä Robert Perdziolan puvut ja lavastus luovat satumaiset puitteet
baletille

Koreografi Jorma Elon uusin balettiteos, Kansallisbaletille luoto koko illan tarina Liisa Ihmemaassa saa ensi-iltansa 7. lokakuuta. Tarina hahmoineen
pohjautuu Lewis Carrollin tunnettuun samannimiseen satuun sekä hänen rinnakkaiseen teokseen Liisan seikkailut peilimaailmassa. Baletin musiikki on
kooste Jorma Elolle rakkaita sävellyksiä, joukossa mm. Bachin, Haydnin ja Händelin tuotantoa.

Elo on kansainvälisesti tunnetuimpia koreografejamme ja työskentelee vakituisesti Bostonin baletissa. Hänen omaperäinen liikekielensä pohjautuu
klassisen baletin sanastolle. Aiemmin pääasiassa abstrakteja teoksia tehnyt Elo loi vuonna 2010 ensimmäisen kokoillan balettinsa Kesäyön unelman, ja
hänet palkittiin tanssimaailman Oscarina tunnetulla Benois de la danse -palkinnolla tästä teoksesta. Elon tarinallisten balettien sarja saa nyt odotettua
jatkoa Kansallisbaletin Liisa Ihmemaassa -teoksen myötä.

”Törmäsin Liisan tarinaan etsiessäni muutama vuosi sitten aihetta uudelle kokoillan baletille. Kirja oli minulle entuudestaan tuntematon, mutta se tuntui heti
baletin arvoiselta”, Elo kertoo.

Teoksen satumaisen kauniit ja värikkäät puvut ja lavasteet on suunnitellut Robert Perdziola, jonka käsialaa on nähty aiemmin lukuisissa baleteissa ja
oopperoissa mm. Yhdysvaltojen keskeisissä ooppera- ja balettitaloissa kuten Metropolitan Operassa, American Ballet Theatressa sekä Bostonin ja San
Franciscon baleteissa.  ”Mielestäni nimenomaan baletti on paras ilmaisun muoto Liisan tarinalle”, Perdziola kertoo. Visuaalisuuden ja tutun tarinan
ansiosta teos sopii nuoremmillekin katsojille, ja tarinan syvällisemmät teemat tuovat sisältöä myös aikuiselle katsojalle. Teoksen suositusikäraja on 6-
vuotiaasta ylöspäin.

Liisa roolissa nähdään Salla Eerola, Eun-Ji Ha ja Linda Haakana, Valkoisena ritarina Michal Krčmář, Ilja Bolotov ja Sergei Popov sekä Valkoisen
kanin roolissa Xiaoyu He ja Frans Valkama. Suomen kansallisoopperan orkesteria johtaa Philippe Béran.

Liisa Ihmemaassa -baletti nähdään myös suoratoistona Yle klassisen verkkopalvelussa sekä Oopperan ja Baletin Stage24-palvelussa lauantaina 29.10.

Jorma Elo: Liisa Ihmemaassa
Ensi-ilta 7.10.2016 klo 19
Muut esitykset 13.10., 19.10., 21.10., 25.10., 27.10. ja 29.10. klo 19 sekä 8.10. klo 14, 15.10. klo 14 ja klo 18
Maksuttomat teosesittelyt 19.10. ja 25.10. klo 18.15
Liput Oopperan lipunmyynnistä ja Lippupisteestä
Livelähetys 29.10.2016 klo 18.45 alkaen verkossa: yle.fi/klassinen ja oopperabaletti.fi/live/ 

Lisätietoja: viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen, p. 09 4030 2223, jussi.iltanen@opera.fi 
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viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen 09 4030 2223 (baletit)
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viestintäsuunnittelija Emilia Vähätalo 040 832 1611 
viestintäkoordinaattori Tuike Lehko 050 439 2710 
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Teoskuvat ovat maksutta tiedotusvälineiden käytettävissä Kansallisoopperan ja -baletin aineistopankissa. Aineistopankin käyttäjiksi voi rekisteröityä Oopperan & Baletin www-sivujen
kautta. Ensi-iltateosten kuvat ovat käytettävissä aineistopankissa ensi-iltaviikon loppupuolelta alkaen.


