
Kansallisbaletin kesäkiertue suuntaa viiteen kaupunkiin Suomessa

Tämän kesän uusina kaupunkeina Kotka ja Lappeenranta

Perinteiseksi kesän aloitukseksi monessa Suomen kaupungissa muodostunut Kansallisbaletin kesäkiertue suuntaa jälleen tänäkin vuonna kesä-Suomeen.
Kiertueesta on tullut kuluneiden vuosien aikana hyvin suosittu, ja esimerkiksi Jyväskylässä yleisöä on ollut paikalla vuosittain jopa 3 000 henkeä. Kiertueen
ohjelmassa on noin tunnin mittainen kooste katkelmia klassisen baletin suosikkiteoksista upeine pukuineen sekä kiinnostavia nykytanssinumeroita,
joukossa myös varta vasten kiertueelle luotuja kantaesitysteoksia.

Tänä kesänä kiertue suuntaa viiteen kaupunkiin. Uusina kaupunkeina tällä kertaa mukana ovat Kotka ja Lappeenranta. Kotka on Kaakkois-Suomen
suurimpia keskuksia, joka tunnetaan kesäisistä tapahtumistaan, mutta Kansallisbaletti on vieraillut kaupungissa vain pienimuotoisesti kerran viime
vuosikymmenten aikana. Lappeenranta tunnetaan puolestaan tanssikaupunkina, jossa järjestetään balettigaaloja ja jossa toimii perinteikäs tanssiopisto.
Kansallisbaletti kylässä -tapahtuma sai Lappeenrannassa innostuneen vastaanoton viime vuonna, ja nyt kesäkiertue suuntaa kaupunkiin ensimmäisen
kerran 2000-luvulla.

Kiertue käynnistyy tänä vuonna keskiviikkona 7. kesäkuuta Jyväskylästä, perinteisestä Lounaispuistosta. Sieltä matka jatkuu torstaina 8. kesäkuuta
Tampereen Keskustorille, jossa Kansallisbaletin kesäkiertue nähdään nyt vuoden tauon jälkeen.

Sunnuntaina 11. kesäkuuta määränpäänä on Kotka, jossa näyttämö pystytetään Kantasatamaan, Merikeskus Vellamon tuntumaan. Kotkasta matka jatkuu
Saimaan vesistöjen rantamille, maanantaina 12. kesäkuuta Lappeenrannan matkustajasatamaan ja tiistaina 13. kesäkuuta Kuopion matkustajasatamaan.
Kuopion esitys on samalla Kuopio tanssii ja soi -festivaalin lähtölaukaus.

Istumapaikkoja esiintymispaikoilla on rajoitetusti. Esityksiin on vapaa pääsy, säävaraus. Mahdollinen peruuntuminen tai ohjelman karsiminen ylivoimaisten
sääolosuhteiden vuoksi päätetään paikan päällä ennen esityksen alkua. Peruuntumisesta saa tietoa Oopperan ja Baletin Twitter- ja Facebook-sivulta.

Kansallisbaletin kesäkiertue 2017
Ke 7.6. klo 18 Jyväskylä, Lounaispuiston lava
To 8.6. klo 18 Tampere, Keskustori
Su 11.6. klo 18 Kotka, Kantasatama
Ma 12.6. klo 18 Lappeenranta, Matkustajasatama
Ti 13.6. klo 18 Kuopio, Matkustajasataman lava

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


