
Big Muuv laittaa nuoret liikkeelle. Kutsu julkistustilaisuuteen Oopperatalossa 18.3. klo
9.30.

Nyt tarvitaan pysyviä muutoksia lasten ja nuorten koulupäivään ja elämään. Uusi Big Muuv -
hanke kutsuu 11–16-vuotiaat nuoret liikkumaan, tanssimaan ja temppuilemaan. Jopa 200 nuorta
sekä Kansallisbaletti ja joukko kulttuurialan yhteistyökumppaneita julkistavat Big Muuv -
pilottivuoden Oopperatalon päälämpiössä perjantaina 18.3. klo 9.30. Luvassa on energinen
esitys ja koululaisten työpaja, jotka yhdistävät tanssia, sirkusta ja trikkausta. Tervetuloa!

Big Muuv on nuorille suunnattu uusi liikuntakonsepti, joka kannustaa 11–16-vuotiaita koululaisia lisäämään fyysistä aktiivisuuttaan ja se tuo liikettä,
luovuutta ja iloa koulupäivään sekä vapaa-aikaan. Big Muuvin lanseeraustapahtuma lähetetään verkon kautta suorana kouluihin ympäri Suomea, mikä
mahdollistaa kaikkien halukkaiden nuorten osallistumisen tilaisuuteen. Paikan päälle saapuu jopa 200 nuorta. Julkistustapahtuman juontaa Marko Keränen.

Lanseeraustilaisuuden ohjelma

9.30 Big Muuv Show (n. 10 minuuttia)
9.40 Big Muuv -lehdistötapaaminen (n. 10 minuuttia)
Paikalla Baletin taiteellinen johtaja Kenneth Greve, Nuori Kulttuuri -säätiön taiteellinen johtaja Marko Keränen, koreografi ja Big Muuv -ohjaaja Ville
Valkonen, Big Muuv -ohjaaja Veli-Matti Saarela sekä Big Muuv -tapahtuman nuoria
9.40 Big Muuv -koreografian harjoittelua ryhmissä
10.30 Big Muuv -nuorten esitykset
11.00 Big Muuv -lanseeraustilaisuus loppuu

Big Muuv -yhteistyössä mukana ovat Suomen kansallisbaletti, Sirkuksen tiedotuskeskus ja sen jäsenyhteisöt, Nuori Kulttuuri -säätiö, Suomen
Nuorisoseurat, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Valo ja Liikkuva koulu -ohjelma.

Big Muuvia voi seurata Instagramissa ja Facebookissa sekä osoitteessa www.muuv.fi/bigmuuv.

Saavuthan Mannerheimintien puoleisesta sisäänkäynnistä. 

Lisätietoja:
Saara Rimon, Big Muuv -projektikoordinaattori
Suomen kansallisooppera ja -baletti
saara.rimon@opera.fi
p. 050 502 7881

Mikä Big Muuv?

Big Muuv laittaa nuoret liikkeelle. Konseptissa mallinnetaan lapsille ja nuorille erilaisia harrastesisältöjä, kuten tanssia, sirkusta ja liikunnallista temppuilua
eli trikkausta. Toimintaa kehitetään ja kohdennetaan nuorille opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän valtakunnallisen harrastekyselyn perusteella.
Harrastekysely on osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeiden toteutusta, joissa tavoitteena on, että jokaisella
koululaisella olisi mahdollisuus osallistua säännöllisesti 
taide-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaan.

Big Muuv kutsuu 11–16-vuotiaat nuoret mukaan synnyttämään liikettä, luovuutta ja iloa. Big Muuvin vuoden 2016 aikana suunnitellaan harraste- ja
välituntisisältöjä kouluihin ja nuoret otetaan mukaan suunnitteluun alusta lähtien. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti tanssi ja liikunta tuodaan
koululaisten arkeen monipuolisena oppimisympäristönä.

Big Muuv yhteistyössä mukana ovat Suomen kansallisbaletti, Sirkuksen tiedotuskeskus ja sen jäsenyhteisöt, Nuori Kulttuuri -säätiö, Suomen
Nuorisoseurat, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Valo ja Liikkuva koulu -ohjelma.

Big Muuv -ryhmä (show ja työpaja):

Ville Valkonen, Suomalainen Balettiseurue
Inka Hulkko, Suomalainen Balettiseurue
Tiia Huuskonen, Suomalainen Balettiseurue
Veli-Matti Saarela, VellusTa 
Karina Nevecheria, VelllusTa

Koreografia: Ville Valkonen
Musiikki: Luuk Feitsma, The Voyagers “Big Muuv Song”

Facebook: https://www.facebook.com/bigmuuv/ 
Instagram @bigmuuv @vellusta @valkonenville @suomalainenbalettiseurue @tiiahuuskonen
Twitter: https://twitter.com/BigMuuv
#bigmuuv

Suomen kansallisooppera ja -baletti  / Viestintä
viestintäpäällikkö Johanna Järventaus 09 4030 2322



viestintäpäällikkö Johanna Järventaus 09 4030 2322
viestintäsuunnittelija Heli Rislakki 09 4030 2320 (oopperat)
viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen 09 4030 2223 (baletit)
päädramaturgi Juhani Koivisto 09 4030 2215
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


