
 

 

infokiri
Tsirkusekeskus eile, täna, homme

E E S T I  K A A S A E G S E  T S I R K U S E  A R E N D U S K E S K U S  /  D E T S E M B E R  2 0 1 9

Infokirjast saad

lugeda:

Tsirkusekeskuse liikmete uudised
Mis tulemas ja toimunud
tsirkusemaasikul üldiselt
Täiskasvanute trennid

 

EPICIRQ 2019 FAUX PAS (LV)
Foto: Olev Luik



Euroopa professionaale koolitavate
tsirkusekoolide föderatsioon FEDEC
(Fédération Européenne des Ecoles de
Cirque Professionelles) võttis
tsirkusestuudio Folie vastu oma
partner-liikmeks. Sellega astus
tsirkusestuudio Folie tsirkusekunsti
edendamise uude ajajärku. Liikmelisus
võimaldab juurdepääsu
tsirkusetreenerite koolitustele ning
oskusteabele, mis on hädavajalik Eesti
tsirkusetreenerite ning tsirkuseõppe
taseme tõstmiseks.
 

 

www.tsirkusekeskus.ee

Tsirkusestuudio Folie võeti FEDEC liikmeks

D E T S E M B E R  2 0 1 9

Neljas ASK projekti kohtumine

9.-13. oktoobril toimus neljas ASK projekti kohtumine Rotterdamis, kus Eesti Tsirkusekeskusest
andsid oma panuse Liina Eller ja Helena Ehrenbusch. 
 
Seekordse kohtumise teemaks oli õppimine ja õpetamine. Arutati, milline võiks olla treeneri roll
grupijuhina. Lisaks vaadeldi erinevaid õpikäsitlusi ja muidugi mängiti palju mänge ning jagati muid
trikke ja nippe. Valmisid õpetlikud videod, et tulevasi abitreenereid nende teemade üle juurdlema
panna. Ühise töö tulemusena tõdeti, et mitte kõik riigid ei saa endale lubada tsirkusetreenerite
assistentide koolitust grupitöö vormis, vaid seda tuleks teha individuaalõppena.



Pildil: FAUX (LV)
20.-24. novembril kohtusid ASK (Assistant trainers
sharing knowledge) projekti koostööpartnerid sisulise
töö lõpetamiseks Barcelonas. Tsirkusekeskusest osalesid
Helena Ehrenbusch ja Ulrike Jäger. Õppekavade töögrupi
ülesanne oli anda viimane peegeldus selle sisule ja
vormile ning leida lahendus selle rakendamiseks nii
individuaalsetel, kui grupitöö vormis toimuvatel
koolitustel. ASK leidis aset tsirkusekoolis Ateneu Popular
9 Barr, kus treenitakse nii hariduskraadiga
tsirkuseartiste kui ka harrastajaid. Kohtumise üldiseks
teemaks oli motivatsioon. Arutati, mis motiveerib
tsirkust tegema, mis tegevused aitavad motivatsiooni
hoida, õppimine ja motivatsioon tsirkuses ning mängude
mõju motivatsioonile. Helena Ehrenbusch pidas
kolmandal päeval lühikese loengu motivatsioonist,
motivatsiooni müütidest ja faktidest ning erinevatest
tööriistadest, mis motivatsiooni teemadel võivad
tsirkusekoolides praktilised ja kasulikud olla. Selle
loengu käigus viidi läbi ka praktiline lühihinnang,
saamaks teada, kuidas osalejad on end ASK projektis
tundnud ja kuidas selliseid tegemisi korraldada nii, et
osalejad oleksid võimalikult kaasatud ja motiveeritud.
Barcelona oli ASK projekti viimane kohtumine, mistõttu
tuli valmis saada nii õppekava kui õppevideod. Selleks
jaotati grupp kohe esimesel päeval kaheks. Iga riigi
erinev esindaja töötas 5 päeva intensiivselt õppekava
moodulitega. Valmisid õpetlikud videod, et tulevasi
abitreenereid nende teemade üle juurdlema panna. 
Osasid peatükke jõuti noortreenerite peal ka testida. 
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A S K

Õppekava koostamise materjal peaks olema kättesaadav kõikidele Euroopa tsirkusekoolidele hiljemalt
2020. aastaks. Õppekava koosneb moodulitest ja lisadest, mille alusel on igal riigil lähtuvalt oma
vajadustest võimalik koostada õppeprogramm tsirkusetreeneri assistentide koolitamiseks.  Projektis
osalenutel oli ka vaba aega kohalike asutustega tutvumiseks. Kõige põnevamaks neist osutus La Central de
Circ, mille näol on tegemist professionaalsete tsirkuseartistide uurimis- ja tööpaigaga. Tegemist on põneva
kontseptsiooniga, kus soodustatakse tsirkuseteemaliste etenduste ja uurimuste sündimist ning lisaks on
olemas mitmed stuudiod, kus seejärel oma tegevust reaalseks vormida.



20.-27. oktoobril mängisid Folie noored artistid
oma etendust Restart kaasaegse tsirkuse
festivalil CIRCa, Auchis, Prantsusmaal. CIRCA on
üks maailma mainekaimaid kaasaegse tsirkuse
festivale, mis leidis aset juba 32. korda. Folie
osales CIRCa-l FFEC tsirkusekoolide
programmis, kuhu õnnestus pääseda läbi
Euroopa Noortetsirkuste organisatsiooni
korraldatud konkursi. Peamiselt Prantsusmaalt
valitud noortetsirkuste programmi tase oli väga
kõrge ja selgelt oli tunnetatav kaasaegse
tsirkuse pika-ealisus ning juurdumine prantsuse
tsirkusekunstis. Folie grupp kasutas ära
võimalust mängida etendust Restart ka
vabalaval. Täissaalidele mängitud etendused
võeti väga hästi vastu, jätkus nii naeru kui
ovatsioone. Folie noored osalesid kolmel päeval
toimunud meistriklassides ja Terje Bernadt
andis kaks töötuba akrobaatikas. Huvitav on
täheldada, et Prantsusmaal ei peeta heaks
tavaks võimlemistehnikate kasutamist
kaasaegse tsirkusetreeningu meetodina. 
 
1. novembril andsid tsirkusestuudio Folie
treenerid Liina Eller ja Elyca Edovald
žongleerimise töötoa rahvusvahelise
teatrifestivali NAKS osalejatele. Töötuba toimus
Sõltumatu Tantsu Laval. Festivali korraldajaks
on Assitej Eesti Keskus, mille liige on
tsirkusestuudio Folie aastast 2018.”

Tsirkusestuudio Folie artistid mängisid

etendust Restart kaasaegse tsirkuse

festivalil CIRCa
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Trupp FAUX (LV)  võlus
publikut tantsija ning

tsirkuseartisti vahelise
sümbioosiga, kohtudes

lõputuna keerlevas rõngas
kui lõputuna keerlevas elus
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Lizeth Wolki (EST) hingestatud
soololavastuse “Teraapia”

tööprotsessi esitlus kõneles
depressioonist ning viisist

sellega toime tulla

Marija Barnauskaite (LT)
soololavastusega “Sohva projekt”

puudutas kohalike sohvade
hingeelu ja lasi inim-publikul

sohvadeks maskeeruda

2019 Tsirkusekeskuse suursündmus - järelkaja EPICIRQ

showcase’st

Balti professionaalse tsirkuse showcase EPICIRQ esitles 30. septembrist 6. oktoobrini kuute
põhiprogrammi lavastust, tutvustas viite lühietteastet järelpeol Sveta baaris, algatas kaks arutelu
tsirkusekriitika ning Balti regiooni teemadel ning korraldas kaks töötuba etenduskunsti
professionaalidele. Lisaprogrammis etendus kolm lavastust ning toimus üks töötuba. See kõik tõi
kokku tsirkusehuvilisi - nii festivalikorraldajaid, etenduspaikade kuraatoreid, produtsente,
tsirkuseartiste ning lihtsalt selle kunstivormi armastajaid, nii Baltikumist kui kaugemalt. Selle
sündmusega sai Balti tsirkus end selgelt Euroopa tsirkusemaastiku kaardile tuua, kanna
kinnitamine aga jätkub veel läbi aastate, pea-asi on, et uusi lavastusi ning artiste tuleb aina juurde
ja rahvusvaheline huvi selle omanäolise maastiku vastu järjest kasvab.

 
Lisalugemist Eesti Päevalehest: https://epl.delfi.ee/kultuur/tohutu-potentsiaal-nuudisaegses-tsirkuses-
eelarvamuste-kiuste-ja-tegijate-puuduses?
id=87769827&fbclid=IwAR1RsIi34rWcVwbNuHUg1Hw2IvEpYbkd0__8u2od2fomBwEmiwc4xbjdAGo
 
Lisainfo: www.epicirq.com
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Anna Kristin Peterson-McCarthy on multidistsiplinaarne artist, kes ammutab inspiratsiooni
psühholoogiast, armastusest ja ühiskonnast. Tema kireks on uurida, millisel moel saavad tsirkus,
teater ja teised kunstivormid ühineda, et edasi anda lugu. Lugu, mis looks muutuse, kas või
väikese. Ta on lapsest saadik pühendanud suure osa oma elust tsirkusele. Läbi erinevate
treeningute ja lavakogemuse omandamise töötab ta nüüd tsirkuseartisti ja lavastajana. Väikse
tüdrukuna viidi ta käe kõrval Salme Kultuurikeskuse võimlasse tsirkust treenima.  Tsirkust
treenides, Tsirkusestuudio Folie etendustes, laagrites ja tundides osaledes tekkis tal väga tugev
side selle alaga. Vahepeal proovis ta seda mitte teha ja pühendas kogu aja teatrile, kuid tsirkus
oli ikka alati see, mis tegelikult silma särama lõi. Põlvevigastuse tõttu ei olnud tal kahjuks
intensiivne treening võimalik, seega tegeles Anna sel ajal rohkem teatri ja muusikaga. Kuid
tsirkuseetendusi vaadates hakkas ta alati nutma, sest igatses tsirkust väga.
 
Pärast Vanalinna Hariduskolleegiumi Teatrikooli lõpetamist suundus ta vigastuse kiuste tsirkust
õppima. Anna õppis Taanis intensiivkursusel 6 kuud kaasaaegset tsirkust ja füüsilist teatrit.
Pärast seda jätkas ta treeninguid Eestis ning õppis Berliinis tantsukoolis kaasaaegset tantsu.
Hiljem käis ta veel pool aastat Viljandi Kultuuriakadeemias tantsimist õppimas. 
 

Saame tuttavaks - Tsirkusekeskuse liige 
Anna Kristin Peterson-McCarthy

http://www.subcase.se/


Tantsuperioodil kohtus ta ka oma praeguse abikaasaga, kes tuli Austraaliast Eestisse TaDaa!
festivalile esinema. Tänavakunst oli tema jaoks uus ja põnev asi. Olles näinud tänaval artiste,
polnud tal aimugi, et maailmas on massiivsed ja suurepärased festivalid pühendatud sellele
kunstile. Anna otsis enda keelt tänavakunstis 3 aastat, saades vahepeal emaks ja nüüd 2019
aastal jõudis tänavaetenduseni, mis tänaval elama hakkas. Vaatamata sellele kestab tema
jaoks siiski areng ja treening kogu aeg edasi. Kaasaaegse tsirkuse etenduste lavastamine on
tal alati südames olnud. Varem on ta teinud katsetusi ja endale koreograafiaid ja soolo
etendusi loonud ning septembrist alates on ta Tsirkusestuudio Folie noortega ka väikseid
lavastusi teinud.
 
Anna Kristin oli 7 aastane, kui esimest korda tsirkusetrenni astus. Enne seda oli ta käinud
vaatamas tsirkust suures telgis ja talle tundus siis, et see on võlukunst. Ta oli üsna üllatunud,
kui mõistis, et tegelikult on need päris inimesed, kes on lihtsalt üliosavad ja palju trenni
teinud.  Anna kirjutab ja lavastab enda lavastused ise, kuid tihti võtab ta siiski impulsi ja
inspiratsiooni juba teistest valmis teostest. Talle meeldib lugusid luua mõne luuletuse,
muusikapala või muu kunstiteose põhjal. 2016. aastal tegi ta sooloetenduse Tchaikovsky
sünniaastapäeval tema muusikale pühendudes ning viimase loometöö “Poiss ja liblikas”
inspiratsioon tuleb A.H.Tammsaare samanimelisest jutustusest. Teda köidavad veel teemad
nagu inimsuhted, armastus, ühiskond, eksistentsialism ning absurd. Anna Kristin liitus
Tsirkusekeskusega 2018 aasta kevadel. Sel hetkel oli see loomulik ja loogiline asjade käik. On
suurepärane, et on olemas platvorm kõikide Eesti artistide kokkutoomiseks. Nagu tsirkusega
ikka ette tuleb, on ka Anna Kristin treenides viga saanud, kuid õnneks pole kunagi ühtegi luud
murdnud.  Tema praegune plaan on pühendada palju aega iseenda keha arendamisele, et
oleks võimalik end kehaga vabamalt väljendada. Jaanuaris teeb ta kaasa ka
Kultuuriministeeriumi galal. Kevadel võtab Anna uuesti käsile etenduse “Absurd”, mille
tööprotsessi EPICIRQ Showcase’il 2018 aastal esitleti. Tuleva aasta jooksul plaanib ta ka
täispika versiooni esietendada ning suvel ootab teda taas traditsiooniline tänavafestivalide
tuur. Lisaks veedab võimalikult palju aega enda väikse pojaga, kes kodus juba kätelseisu
proovib ja kukerpalli teeb ning isa eeskujul staffi keerutab. Ta loodab, et tulevik toob
põnevaid elamusi ja lennukat arengut!
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Tsirkusekeskuse tegevustega saab kursis olla nii koduleheküljel,
Facebookis kui ka Instagramis: Tsirkusekeskus

http://www.subcase.se/


6. kuni 11. jaanuar 2020 leiab aset Baltic Circus Camp, mis on väljakujunenud
kohtumispaigaks tsirkuseartistidele Baltimaadest ja lähiümbrusest. 6 päeva jooksul
uuritakse individuaalse ja kollektiivse loomingulise töö võimalusi ning võrreldakse
Baltikumi tsirkuseartistide sarnasusi ja erinevusi. Lisaks on ees ootamas võimalus
töötada koos suurepäraste õpetajate ja mentoritega, ületada oma loovuse ning
kunstilisuse piire ja vabalava, kus saab esitada midagi uut või vana. 
 
Lisainfo on leitav aadressil https://www.facebook.com/events/1186998818169783/
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Peatselt tulemas Baltic Circus Camp

Riiga tsirkust vaatama

Machine de Cirque on
etendus, mis räägib viiest
apokalüpsise üle elanud
mehest, kelle eesmärgiks on
leida teisi ellujäänuid. Nad
võistlevad loominguliselt
inimkonna säilitamise nimel
ning neil tuleb leidlikkuse
ning akrobaatikaga hakkama
saada maailmas, kus pole
naisi ega arvuteid. Tegelased
kasutavad erinevaid rekvisiite
nagu teelaud, žonglöörimise
kurikad, trummikomplekt ja
saunarätik! 
 
 
 

Etendus leiab aset 26 ja 27 detsembril Riias.
 
Lisainfo aadressil http://cirks.lv/en/news/machine-de-cirque

http://www.subcase.se/
http://www.subcase.se/


EEstlased mujal
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Eesti/Soome/Saksa tsirkusetrupp Circus SaboK esitles etendusest “Sabotage” demo 16. detsembril ning
eel-esietendus toimub 22. veebruaril 2020 Horvaatias. 
 
Lisainfo: https://www.duosabok.com/ 
 
Lisaks teeb Circus SaboK kaasa ka rahvusvahelises trupis Circus I love you, mida saab  näha:
 
25.05-7.06 Prantsusmaal  üritusel La Fête du cirque Caux Estuaire
22.06-28.06 Belgias sündmusel Perpex Festival Kortrijk
 
Lisainfo: https://circusiloveyou.com/

Circus SaboKCircus I love you

Kunagi ei ole liiga hilja teha algust tsirkusega! 

Tee tutvust täiskasvanute treeningutega

Folie tsirkusestuudios on võimalik proovida akrobaatikat nii maas kui õhus ning žongleerimist.
Lisainfo http://www.tsirkus.ee/treening

OMA tsirkuses on võimalik ennast proovile panna akrobaatiliste hüpete, õhuakrobaatika ja
kätelseisuga. 

PartnerAkrost on võimalik algust teha akrobaatikaga ning akrobaatiliste hüpetega. 

Folie tsirkusestuudio, OMA tsirkus ning PartnerAkro ootavad enda ridadesse uusi liikmeid. Oodatud
on kõik, olenemata soost või eelnevast kogemusest! 
 

 

Lisainfot on võimalik leida aadressil http://www.omatsirkus.ee/est/akrobaatikakool/treeningud-
tiskasvanutele4

 

Lisainfo aadressil https://partnerakro.ee/treeningud/ruhmad/taiskasvanud/
 
 


