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Tsirkusekeskuse Rahvusvaheline koostöö
CIRCOSTRADA tsirkuse ja tänavakunsti professionaalide võrgustiku ÜLDKOOSOLEK
Tsirkusekeskus on liige ülemaailmses tsirkuse ja tänavakunsti professionaale koondavas võrgustikus
Circostrada juba aastast 2015. Vähemalt kaks korda aastas on liikmetel kohustus osaleda
kohtumistel. Kontakte on hoidnud Anu Tähemaa ja Terje Bernadt. Tsirkusekeskus on näidanud end
aktiivsete liikmete ridades osaledes töögruppides ning jaganud infot Eesti tsirkusetegijate kohta.
Circostrada on Euroopa suurim tsirkuse ja tänavakunsti professionaalide (asutused, tsirkused,
produtsendid, programmijuhid, keskused) võrgustik, mis loodi 2003 aastal. Tänaseks on koondunud
võrgustikku üle 100 organisatsiooni rohkem kui 35 riigist.
Tegevuse fookuses on professionaalse tsirkuse ja tänavakunsti regionaalne areng, professionaalide
koolitus ja rahvusvahelised koostööprojektid, aga ka pidev EL kultuuripoliitiline ja haridusalane
koostöö valdkonna arendamiseks (publik & noorte artistide pealekasv). Tihe suhtlus nii Aasia,
Aafrika, Austraaila kui Ameerikaga on viinud kokku professionaalid üle kogu maailma, et
koordineerida infovahetust, läbi viia uuringuid ning luua koostööprojekte.
Šveitsis toimub Circostrada kohtumine esimest korda ning Tsirkusekeskust esindab Anu Tähemaa
(HOOG festival). Kohtumine toimub 6.-8- juunil ning tegevused on jaotatud kahe linna vahel.
Kohtumine korraldatakse koostöös Cirqu'Aarau & ProCirque'iga koostöös Zirkusquartier Zürichiga
Cirqui festivali raames. Muuhulgas toimuvad sündmused Alte Reithalle Aarau's, mis on ainulaadne
paik teatrile, klassikalise muusika, tantsu ja kaasaegse tsirkuse jaoks.

Alte Reithalle Aarau

Muu
15.-18. mail osales tsirkusekeskuse juhatuse liige Terje Bernadt Ljubljanas toimuval järjekordsel ASK
projekti kohtumisel.
14.-16. juunil toimub Euroopa Noortetsirkuste Organisatsiooni õppijakeskse õppimise projekti LCL
esimene koolitus Saksamaal Potsdamis. Otsitakse vastuseid küsimusele, et kuidas rakendatakse
õppijakeskset õpetamismeetodit erinevates tsirkusekoolides Euroopas. Kavas on luua juhised selle
õppemeetodi kasutuselevõtmiseks koolides.

www.tsirkusekeskus.ee
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EPICIRQ
Lavastused Esitlusfestivali põhiprogrammi on valitud!
Pildil: FAUX (LV)

Selgusid oktoobris toimuva Balti professionaalse tsirkuse esitlusfestivali (ingl. showcase) EPICIRQ
põhiprogrammi valitud lavastused. Programmi kandideerimiseks esitasid artistid taotlused, mille seast
rahvusvaheline žürii valis välja 7 lavastust. Esitamisele tuleb neli täispikka lavastust: Big Wolf Company
(EST) “Igavikuline õhtusöök”, Marija Barnauskaite (LT) “Sohva projekt”, FAUX (LV) “Faux Pas” ning Duo
Homeles Moreles (EST/FIN/LV) “Lagrits ja sidrunid”. Tööprotsessi esitlustena saab näha Lizeth Wolki (EST)
uuslavastust “Teraapia” ning Monika Neverauskaite (LT) “Harry III”. Pitch esitluse teeb duo SaboK (EST/FIN)
lavastusest “Sabotaaž”. Programmi valisid välja Audronis Imbrasas (festival New Circus Weekend, LT), Gildas
Aleksa (festival Cirkuliacija, LT), Odrija Fisere (Riga Circus, Re Riga Festival, LV), Uldis Trapencieris (Festival
Sansusi, Tu jau zini kur, LV), Mari Mägi (Labürintteater G9, EST).
EPICIRQ põhiprogramm näeb ilmavalgust 5. ja 6. oktoobril Vaba Lava
Teatrikeskuses, Piip ja Tuut Mängumajas ning Sveta baaris. Lisaks toimuvad
30. septembrist 3. oktoobrini töötoad liikumise professionaalidele,
paralleelselt põhiprogrammiga vestlusringid ja ettekanded kaasaegse
tsirkuse põhjalikumaks tutvustamiseks ning 5. oktoobril järelpidu koos
lühietteastete programmiga “Shorts” Sveta baaris.
EPICIRQ OOTAB TAOTLUSI kõrvalprogrammi – esita oma lavastus
iseseisvalt korraldatud ent EPICIRQi kodulehel ja meediakanalites kajastatud
sündmusena. Sest mida rohkem, seda uhkem – täidame terve nädala
tsirkusega! Rohkem infot info.epicirq@gmail.com

EPICIRQ ootab
vabatahtlikke ja
taotlusi
kõrvalprogrammi!

Juuni esimesest nädalast avaneb programmi registreerumine
etenduskuraatoritele, kellele kogu põhiprogrammi külastus on tasuta – hoia
silm peal kodulehel epicirq.com!
TULE EPICIRQile VABATAHTLIKUKS! Soovid näha saada kogu
etendusprogrammi? Avastada tsirkuse telgitaguseid ja saada teada, mil
moel artistid etendusteks ettevalmistuvad? Panustada selle imelise
etenduskunsti haru ja tiibu sirutava sündmuse kasvu? Kui JAH, siis saada
oma soovialavlud läbi meie peatselt avatava kodulehe www.epicirq.com.
Lisainfo: www.epicirq.com (koduleht avalikustatakse 6.06.19)

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

JUUNI 2019

1. juuni täis tsirkust
TRADITSIOONILISELT ON LASTEKAITSEPÄEVAL VÕIMALIK PALJUDES KOHTADES TSIRKUSEST OSA SAADA. LEIA
OMA KODUKANDIS TOIMUV:

Tallinnas
kl. 11-13 Haaberstis Õisemäe tiigi ääres
Folie: Laste Tsirkusehommik
Esinevad Tsirkusestuudio Folie õpilased ning
toimuvad tsirkuse töötoad
kl 17 Tallinna Vanalinna Päevad
Grete Grossi lavastus Drüaad koos
muusikutega Maimu Jõgeda ja Hanna-Liis Lao
Tallinna Vanalinna Päevadel. Etendus saab
alguse Shnelli tiigi kõnenurgast (Nunne
tänaval, Patkuli treppide juurest), rändab läbi
pargi ja jõuab lõpuks puuhaldjas Drüaadi
pesapuule. Lavastus suurtele ja väikestele,
kõigile, kes usuvad maagiasse.

Mujal Eestis
kl 13 Saaremaal Nasva
lastekaitsepäeval esineb
Duo Carousel Company liige Jaakko
Repola. Esinemisele järgneb akrobaatika
ja žongleerimisie töötuba.
Keila linna päevad
PartnerAkro pakub Keila linna päevadel
tsirkuse töötubasid ja lisaks astuvad nad
üles katkenditega etendusest
"Tsirkusemaja Unistus"

kl 20 Kellerteatris
Meelis Kubo “Armunud alkeemik” (loe
pikemalt all)
kl 21:30 Kitsepargis
Tuletrupp Flaamos Vanalinna Päevade
raames lavastusega “Tulemaale”

Grete Gross "Drüaad"
Foto: Karoliine Aus
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armastuse laineil
Armunud Alkeemik
Eesti mustkunstnike liidu liige Meelis Kubo lõi käed
lavastaja Vahur Kelleriga. Nende inspireeriva
koostööna sündis lugu “Armunud alkeemik”, mis
näeb ilmavalgust 26.05 Kellerteatris. Tegu on
sõnadeta lavastusega, kus juhtub imesid, armastust,
õudust ja komöödiat. Kohtuvad teater, maagiline
realism ja mustkunsti illusioonid, mis põimuvad laval
kaasakiskuvaks teatrielamuseks.
Lugu räägib maailmakuulsa alkeemiku Agrippa
äärmiselt andetust, kuid siiski innukast järgijast, kes
on kõiges läbikukkununa maandunud ühe kehva
kliimaga provintsilinna teatri keldrisse. Nagu
ebaõnnestumistest oleks veel vähe, on noormees
nüüd lisaks hullumeelselt armunud ka ülal asuva
teatri primadonnasse. Tema ainus võimalus
imetletud kaunitarile ligipääsemiseks on käiku panna
alkeemia ja maagia. Armastus on eesmärk, mille
saavutamiseks ei tagane ta millegi ees. Olukord
muutub ohtlikuks nii talle endale kui kõigile kes tema
lähedusse satuvad.
Etendused: 26., 30. mai ja 1., 2., 13. juuni 2019 kell
20:00. Piletid Piletilevist.
Kellerteater asub Tallinnas, Uus tn 37.

Piip ja Tuut lähevad kosja!
Piip ja Tuut räägivad õitsile minekust ja ehal
käimisest, armumisest ja abiellumisest. Koos
võetakse ette üks korralik kosjasõit ning elustatakse
ennemuistseid pulmakombeid. Kes saab tanu alla ja
kes peab kosjahobu mängima, selgub kohapeal. Võib
olla pannakse ka kellelegi publiku hulgast silm peale
ja päitsed pähe.
Uhiuues suvelavastuses mängivad pilli Karoliina
Kreintaal ja Natali Ponetajev. Autorid, näitlejad ja
lavastajad on Haide Männamäe ja Toomas Tross.
Lavastus on kahes vaatuses ja sobib vaatamiseks
peredele.
Etendused toimuvad üle Eesti 15.-25.07.19
Lisainfo: www.piipjatuut.ee
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TaDaa! Festival
TaDaa! on Baltimaade suurim ja ühtlasi ainus tuuritav
tänavakunsti festival!
Festival pakub tervislikku kompotti muusikast,
teatrist, tsirkusest, tantsust ja sõnakunstist ning on
sobilik kõigile sõltumata vanusest, pikkusest, kaalust
või kinganumbrist. Seal aastal esineb festivalil on
kokku 120 esinejat 14 riigist. Tsirkusekeskuse
liikmetest saab programmis näha Anna KRAZYt ja
Schokokaboomi.
Kõik üritused on publikule TASUTA, ent vana hea
tänavatava kohaselt on teretulnud kübarasse
tänupanuse poetamine, mida saab teha ka kaardiga.
Festivali ajakava 2019:
1.-2. juuni, Riia
3.-5. juuni, Césis
8.-9. juuni, Tallinn (Lasnamäe Lindakivi
Kultuurikeskus ja Laagna Aed)
11.-12. juuni, Narva (Jõepromenaad)
13.-14. juuni Põlva (Kultuurikeskuse ümbrus)
15.-16. juuni, Tartu (Aparaaditehas)
Lisainfo: www.tadaafestival.org

Badoom Tss ja
Päev Tsirkusega
Badoom Tss on meeleolukas tsirkuse konventsioon
Tori Põhikoolis, kus saavad kokku algajad ja
professionaalsed tsirkusesõbrad - kõik, kellel on soov
koos jammida ning oskusi jagada. Tule ka sina!
Lisainfo: http://www.opentsirkusstage.eu/tsirkuskonvention-badoom-tss/
Piletid: https://fienta.com/et/estonian-circusconvention-2019-badoom-tss
Päev Tsirkusega on mõeldud lastele 7-16 eluaastat,
kes saavad terve päeva jooksul katsetada erinevaid
tsirkusealasid ja hiljem enda uute oskustega ka
vanemate ette astuda.
Hind: 35 eurot laps.
Soodus! 2 või enam last ühest perest – 30 eurot laps.
Registreerimine ja info:
konvention@opentsirkusstage.eu
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Kus suvel tsirkust näha saab?

Schokokaboom
Foto: Aaron Urb

Tsirkus Eestis
1. 2. 13. juuni
Meelis Kubo: Armunud Alkeemik Kellerteatris
1- 16. juuni
TaDaa! Festival (erinevad asukohad)
2. juuni kl. 15-18
Folie Tallinna Vanalinnapäevadel, Tsirkuse
Allee Schnelli pargis (Vanalinnapäevade
lasteala).
Mitmes kohas pargis esinevad tsirkuseartistid
Tsirkusestuudiost Folie ja toimuvad tsirkuse
töötoad, kus saab õppida žongleerimist,
köieltantsu, diabolot, õhuakrobaatikat, hiina
mastil ronimist ja nii mõndagi muud
tsirkusest. Sündmust juhivad klounid Piip ja
Tuut
2. juuni kl.12:00
Piip ja Tuut Clown’s show koos
Kopenhaagenis tegutseva Commedia-kooli
rahvusvahelise seltskonnaga. Etendus toimub
Vanalinna Päevade raames Piip ja Tuut
Mängumajas

Lizeth Wolk
Foto: Olev Luik
28.6, 26.7, 23.8
Open Stage kultuuriklubis Heldeke! (Tööstuse 13,
Tallinn)
1-5 juuli
Schokokaboom sotsiaalne tsirkus Narva Jõesuu
hooldekodus. Etendus 5.07
Lisainfo: www.facebook.com/tsirkusetalu
8.-12. juuli
Antud vahemikus võib OMAtsirkuse noori artiste
kohata Tallinna tänavatel noorteprojekti raames
linnarahvale tsirkust õpetamas.
13-14 juuli
Lizeth Wolk "Teraapia" I Land Soundil Saaremaal
27.-28. juulil
Võru Lastefestivalil mängitakse kahe päeva jooksul
Folie etendust Olemine ja Lost D: erinevaid
etteasteid. Lisaks saab õppida: žongleerimist,
köielkõndi, hiina masti ja õhuakrobaatikat.
1.-2.august
Luidja Tsirkusetalu koostöös Tallinna Vaimse
Tervise Keskus, tuleteatri etendused Hiiumaa

7. ja 14. juuni kl. 19:00
Piip ja Tuut Pimedas ja Teki All (Piip ja Tuut
Mängumajas)

19-23.august
Schokokaboom sotsiaalne tsirkus Maarjakülas;
etendus 23.08.
Lisainfo: www.facebook.com/schokokaboom

8. 15. 16. juuni kl. 12:00
Piip ja Tuut Kontserdil (Piip ja Tuut
Mängumajas)

17. augustil kl. 14:00
Esinevad Folie grupid Lost D: ja Opaa! Riia
Katedraali õuel

27-30. juuni
Badoom Tss Tori Põhikoolis

25. augustil
Folie esineb Tallinna Lauluväljakul toimuval
Jäätisepeol
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Duo Homeles Moreles
Foto: Inese Kalnina

Foto Folie kodulehelt

eestlased mujal
3.-7. Juuni
Folie grupp Opaa! osaleb Soome noorte tsirkuse- ja teatrifestivalil Nurtsi 2019. Opaa! grupp esineb festivalil
pooletunnise etendusega “Olemine”. Noortel on võimalus osaleda töötubades ja näha teiste etendusi - saada osa
suurest tsirkusepeost, kus käesoleval aastal osaleb ligikaudu 400 tsirkusenoort Soomest ja mujalt Euroopast.
21. juulil esineb Grete Gross oma lavastusega Drüaad Luznavas, Lätis. Improvisatsiooniline ja kohaspetsiifiline
projekt etendub koostöös Läti kohalike folkmuusikutega.
6-8 august Grete Gross ja Juha-Matti Eskelinen grupist duo Homeles Moreles on oma lastelavastusega Lagrits ja
Sidrunid (koostööprojekt EST/FIN/LV) kutsutud esinema Göteborgi Kultuurifestivalile Rootsis. Etendused toimuvad
6.-st 8. augustini.

Anu Tähemaa (AD Productions) töötab sel aastal PRO koordinaatorina XIII Mirabilia Festivalil
Itaalias. Mirabilia festival on Itaalia tuntuim rahvusvaheline kaasaegse tsirkuse ja
etenduskunstide festival. Lisaks etendustele toimuvad PRO kohtumised, ümarlauad, projektide
kohtumised. Festival leiab aset 25.-30. juuni.
Koduleht: http://www.festivalmirabilia.it/en/

Treeninglaagrid - proovi ise järele!
17.-21. Juunil ja 26.-30 augustil Folie: toimuvad Tallinnas Valdeku tsirkusesaalis (Valdeku 13) põnevad
linnalaagrid tsirkusehuvilistele lastele. Laagrites mängitakse vahvaid mänge toas ja õues ning õpitakse
kõiksugu tsirkusetrikke. Registreerumine on avatud. Rohkem infot www.tsirkus.ee/laagrid.
4.-11. augustil teevad tsirkusestuudio Folie õpilased kõvasti trenni Sõmerpalus, kus toimub kooli suvine
treeninglaager.
17.-19.juuni toimub Keila Koolis PartnerAkro SUVEKOOL, kus kolme päeva jooksul saab õppida erinevaid
liikumiskunste. (Tsirkus, füüsiline teater, õhuakrobaatika, tants, parkuur, akrobaatika)
12.-14.juuli 2019 Kesselaiu vabaõhuakro laager täiskasvanutele. Lisaks matkamisele ja ujumisele on meie
päralt ka ujuvsaun, aga eelkõige teeme vabas õhus akrobaatikat ja naudime Kesse tuuli ja eraldatust. PartnerAkro
5-9.august Vasalemma linnalaager - PartnerAkro
26-29.august Saue linnalaager
Igal suvekuul toimub meil OMAsaalis üks tsirkuse- ja akrobaatikalaager
lastele ja noortele vanuses 6-16 eluaastat.
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SAAGEM TUTTAVAKS - TSIRKUSEKESKUSE LIIGE

CAROUSEL COMPANY
Carousel Company (Ireen Peegel ja Jaakko Repola) on Eesti-Soome tsirkuseduo, kelle põhitegevuseks on
luua kaasaegse tsirkuse lavastusi, esineda erinevatel sündmustel ja luua ning osaleda erinevates
projektides nii Eestis kui mujal. Tsirkusekeskusega liitusid nad 2017. aastal.
Ireen alustas tsirkusega juba varajasest lapsepõlvest, õppides 13 aastat Tsirkusestuudios Folie. Pärast
gümnaasiumi jätkas ta oma õpinguid Lahti tsirkusekoolis. Jaakko alustas oma tsirkuse teekonda veidi
hilisemas eas (25-aastaselt), minnes, pärast kaks aastat kestnud teatriõpinguid, samuti Lahti tsirkusekooli.
Side Ireeni ja Jaakko vahel saigi alguse õppides samal kursusel. Carousel Company sai neil loodud kooli
lõppedes, kui nad tajusid, et soovivad ka edaspidi koos luua. Tänaseks on nad koos tegutsenud 3,5 aastat.
Hetkel on Carousel Company puhkusel ja ootab pingsalt uue ilmakodaniku sündi. Seejärel ootavad neid
taas treening- ja proovisaalid. Kindlasti jätkavad nad koostööd Oslo Nysirkusega, kellega juba varasematel
aastatel ühislavastusi loodud. Lisaks on ideed kasvamas uute lavastuste ja projektidega nii Eestis kui
mujal. Aga nagu elu on näidanud, siis kõige põnevamad koostööd ja esinemised sünnivad just olles avatud
ja elades hetkes...

Carousel Company

jälgi tsirkusekeskuse tegemisi tsirkusekeskus.ee või
facebookis - Eesti tsirkusekeskus

