
INFOKIRI
Tsirkusekeskus eile, täna, homme
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ASK PROJEKT

Eestis toimus Euroopa 
Noortetsirkuste 
Organisatsiooni (EYCO) 
töötuba tsirkuse 
abitreenerite õppekava 
loomiseks

26.veebruarist 3. märtsini Tallinnas toimunud ASK töötuba tõi 
Salme Kultuurikeskusesse kokku 25 tsirkusetreenerit 11 Euroopa 
riigist. Soome Noortetsirkuste Liidu juhtimisel toimuva ASK 
projekti eesmärgiks on luua õppekava tsirkuse abitreenerite 
koolitamiseks, mida saaks kasutada erinevates Euroopa riikides.
Tallinnas oli fookuses treeneri assistentide roll tsirkusekoolis, 
nende vastutusalad ja ülesannete jagunemine meeskonnas ning 
tööülesannete kirjeldamine. Interaktiivse töötoa tagasisidestamise 
teemal viis läbi Helena Ehrenbusch Eesti Tsirkusekeskusest. 
 
Tallinnas toimunud koolituse korraldas Tsirkusestuudio Folie Eesti 
Tsirkusekeskusest.

 

 

Pildil ASK õpitoas osalenud

2.-7. aprillil toimub kolmas ASK projekti töötuba Lodžis, Poolas, kus Eesti Tsirkusekeskusest 
osalevad Ulrike Jäger (Eesti Tantsu- ja Tsirkuseteraapia Liit) ja Terje Bernadt (tsirkusestuudio 

Folie). Lodžis on fookuses tsirkusekoolide nägemus tsirkuse abitreenerite koolitamisest.



EPICIRQ 
Eesti Tsirkusekeskus kuulutab välja taotlusvooru 
Tallinnas 5.-6. oktoobril aset leidva nüüdistsirkuse 
showcase EPICIRQ programmis osalemiseks. Taotlusi 
oodatakse 4. aprillini 2019!

Oktoobri alguses leiab Tallinnas juba teist korda aset professionaalse 
tsirkuse showcase EPICIRQ. 2018. aastal Eesti artistide eestvedamisel 
algatatud sündmus on artistidele platvormiks, kus esitleda oma tööd 
nii kodumaisele- kui ka välispublikule. Paralleelselt etendustega 
toimuvad arutelud kaasaegse tsirkuse teemadel, töid esitletakse 
pitching sessioonil, showcase`le eelneva nädala jooksul toimuvad 
mitmesugused töötoad ja palju muud.
 
2019. aasta programm on avatud kogu Balti regiooni artistidele. 
Selline uuendus on saanud teoks tänu Põhjamaade ja Balti riikide 
vahelisele koostööle. Poole programmist moodustab Eesti 
tsirkusekunst ja teise poole Läti ning Leedu artistid. EPICIRQ´i 
programmi osas teeb valiku rahvusvaheline etenduskunsti 
spetsialistidest koosnev žürii, kuhu kuuluvad näiteks ka festivalide 
ReRiga (Läti), Sansusi (Läti), Cirkuliacija (Leedu) korraldajad. Valituks 
osutunud selguvad aprilli lõpus.
 
Paralleelselt EPICIRQ´i põhiprogrammiga kutsub Tsirkusekeskus üles 
pakkuma oma lavastusi kõrvalprogrammi, mis toimub 30. septembrist 
3. oktoobrini. Kõrvalprogrammi etendusi EPICIRQ ei kureeri, kuid on 
heal meelel valmis oma programmis tutvustama. Epicirq´i missioon 
on esitleda nii Eesti kui ka teiste Balti riikide tsirkus selle täies 
mitmekülgsuses ja meisterlikkuses.
 
Lisainfo: www.tsirkusekeskus.ee/epicirq 
 

EPICIRQ on professionaalse 
tsirkuse showcase. Sündmus on 
platvormiks kohalikele artistidele, 
et esitleda oma tööd nii Eesti kui 
ka välismaisele publikule. 
 

Uuendus 
selleaastases 
programmis on 
üleskutse kogu 
Balti regiooni 
artistidele

Taotlusvormi EPICIRQ´i põhiprogrammi: 
ww.tsirkusekeskus.ee/open-call-for-epicirq-2019

M Ä R T S  2 0 1 9

http://tsirkusekeskus.ee/epicirq
http://tsirkusekeskus.ee/open-call-for-epicirq-2019


Tsirkusekeskuse liikmed Grete Gross ja Karmen Aasanurm 
osalesid veebruaris Stockholmis toimunud Põhjamaade 
tsirkusekunsti showcase`l Subcase.

Subcase on platvorm, mis toob omavahel kokku Põhja regiooni 
hetke põnevaimad tsirkuse lavastused ja artistid. Sündmusest 
võtab igal aastal osa 150-200 tsirkuse professionaali kogu 
maailmast. Showcase´l osalevad festivalide korraldajad ning 
etenduspaikade esindajad, tsirkuseorganisatsioonid, 
kultuuritoetuste pakkujad, kriitikud ja ajakirjanikud. Grete Gross 
esitles Subcase’i programmis koos Juha-Matti Eskelinen`iga 
(Soome) loodud duo Homeles Moreles lavastust “Lagrits ja 
Sidrunid”, mille produtsent on Rigas Cirks. Subcase’i allfestivalil 
Cirkusmania esitati aga eestimaise Big Wolf Company lavastust 
“Igavikuline õhtusöök”. Nädala jooksul esitleti Grossi ja Big Wolf 
Company kogu loomingut, tutvustati EPICIRQ showcase’i ning loodi 
uusi olulisi kontakte rahvusvahelisel tsirkuse maastikul.
 
Subcase'i koduleht: www.subcase.se
 

Karmen on Tsirkusekeskuse uusim 
liige, kelle esimene kokkupuude 
tsirkusega ulatub üle 10 aasta 

tagusesse aega osaledes Notafe 
festivalil akrobaatika õpitoas.
Uuesti avastas ta enda jaoks 

tsirkuse 2017 aasta novembris 
ning alates sellest ajast on ta 

panustanud kaasaegse tsirkuse 
festivali HOOG korraldusse, teinud 

koostööd tsirkusetrupi Big Wolf 
Company´ga ning aidanud 
korraldada Eesti tsirkuse 

showcase'i EPICIRQ.
 
 

Täna tegutseb tsirkuse entusiastist 
Karmen EPICIRQ korraldusjuhi, Big 
Wolf Company produtsendi ning 

Tsirkusekeskuse liikmena.

 

Baltic Nordic Circus Network (BNCN) ehk Balti riikide ja Põhjamaade 
Tsirkusevõrgustik liidab oma koosseisus 17 eelnimetatud regiooni 
kuuluvat tsirkusekunsti organisatsiooni. Võrgustiku eesmärk on 
tugevdada regionaalset koostööd ja nüüdistsirkuse valdkonna 
arengut. BNCN´i poolt korraldatavate sündmuste hulka kuuluvad 
töötoad, seminarid ja rahvusvahelised residentuurid, mis on 
suunatud artistidele ja teistele tsirkuse professionaalidele oma 
oskuste arendamiseks, teadmiste täiendamiseks, rahvusvaheliseks 
koostööks ja iga partnerriigi kultuurilise ja rahvusliku identiteedi 
esiletõstmiseks.
BNCN kasvatab kaasaegse tsirkuse nähtavust ja suurendab tsirkuse 
organisatsioonide vahelist koostööd võrgustiku regioonis.
 
Rohkem infot: www.balticnordiccircus.com 

www.tsirkusekeskus.ee

Pildil duo Homeles Moreles lavastus "Lagrits ja Sidrunid". Autor Inese Kalnina

13.-15. märtsil osaleb Grete Gross Tsirkusestuudio Folie ja 

EPICIRQ esindajana Baltic Nordic Circus Network kohtumisel

liikme tutvustus: Karmen Aasanurm
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Pildil Karmen Aasanurm

http://www.subcase.se/
https://balticnordiccircus.com/


inspiratsioonikoolitus Lahtis SaSAK tsirkuseartistide 
koolis

6.-7. aprillil toimub järjekordne tsirkusestuudio Folie 
inspiratsioonikoolitus Lahtis SaSAK tsirkuseartistide koolis. 
Lahtisse sõidab kogu Folie treenerite kollektiiv koos kolme 

edasijõudnute grupiga. Koolituse eesmärgiks on pakkuda õpilastele 
võimalust proovida erinevaid põnevaid tsirkusealasid, mis 

huvikooli tingimustes ja ka õpilaste noorust arvestades jäävad 
muidu kättesaamatuks. Koolitus annab võimaluse sõna otseses 

mõttes lennata ja pakub õpilastele motivatsiooni ja inspiratsiooni 
tsirkuse maastikul jätkamiseks. Treenerid osalevad protsessis nii 
õpilaste kui õpetajatena sõltuvalt töötubade iseloomust. SaSAK-i 

inspiratsioonikoolitustelt tuuakse Eestisse tagasi tsirkusetehnikate 
oskusteavet, kaasaegseid õpetamismeetodeid ja tsirkusealasid, 

mida Eestis varem tehtud ei ole.

LINNALAAGRID

Laagrid toimuvad Tallinnas Valdeku 13 asuvas tsirkusesaalis 17.-21. juunil ja 26.-30. augustil 2019. 
Linnalaagritesse on oodatud 6-12 aastased lapsed, keda huvitab tsirkus ja kellel on soov ka ise midagi järele 
proovida. Laagris õpetatakse tsirkusetrikke žongleerimisest monorattasõiduni ja tsirkusetegevusi raamivad 

mängud ning loomingulised ettevõtmised toas ja õues.

Maasikapidu Salme Kultuurikeskuses

29. mai kell 18 
 

 Folie traditsiooniks saanud Maasikapidu on kooli iga-
aastane tippsündmus - ühisel gaalakontserdil 

esinevad kõik 150 suurt ja väikest Folie õpilast ja 
sellele järgneb meeleolukas tordi- ja 

maasikasöömine. Pered, sõbrad ja tsirkusehuvilised 
on kõik kutsutud!

R O H K E M  I N F O T :  W W W . T S I R K U S . E E

Tsirkusestuudio Folie tegemised

20. märtsil algab registreerumine tsirkusestuudio Folie linnalaagritesse.
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http://www.tsirkus.ee/


Tsirkusekeskuse liikmed:
AD Productions
Grete Gross
CAK Productions 
Carousel Company
Eesti Mustkunstnike Liit
Eesti Tantsu- ja 
Tsirkuseteraapia Liit
Karmen Aasanurm
Piip ja Tuut Teater
Tsirkusekool
Tsirkusestuudio Folie 

PIIP JA TUUT
Piip ja Tuut Mängumajas
 
PIMEDAS JA TEKI ALL 5+
14.03 kell 19  
Räägime delikaatsetel teemadel 
Piibule-Tuudule omasel muhedal 
moel. Tittedele keelatud!
 
 HAMLET 14+
19. ja 20.03, 5. ja 6.04  kell 19 
 
PIIP JA TUUT MARSIL
20. ja 21.03 kell 12:00
 
ON LÕVI LÕRR JA JÄNES JASS 3+
16.,17.,30. ja 31.03 kell 12 
Piip ja Tuut annavad uue elu 
vanadele lugudele, mis ei ajas ei 
aegu.
 
Piletid Piletilevist 
Lisainfo: www.piipjatuut.ee

TSIRKUSEKESKUSE LIIKMETE 
AVALIKUD ESINEMISED

 SHOKOKABOOM (ETTL)
 
17.-18.aprill 
Artistide paar Shokokaboom 
teeb tsirkusetrikke koos Kärdla 
Põhikooli Vabaduse õppekoha 
lastega (toimetulekuõpe). 
Sotsiaalse tsirkuse lasteprojekt 
lõppeb avaliku etendusega 
samas kohas 18.04 kell 15.00
 
22. aprill
Etenduse Toila vanadekodu 
sünnipäevapidustusel.
 
27.-31. mai
Etendus Eesti 
tsirkusemaastikult alguse 
saanud TaDaa Festivalil
 
Lisainfo: www.tsirkusetalu.com
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Ülemaailmne tsirkusepäev

20. aprillil tähistab tsirkuse kogukond juba 10. korda ülemaailmset 
tsirkusepäeva, mille eestvedajaks on Maailma Tsirkuse Föderatsioon 
(Federation Mondiale du Cirque). 
 
Registreeri oma tsirkusesündmus: http://www.circusfederation.org

www.tsirkusekeskus.ee

https://www.piipjatuut.ee/
http://www.tsirkusetalu.com/
http://www.circusfederation.org/usp_form/wcd-event-registration/
http://www.tsirkusekeskus.ee/

