EESTI KAASAEGSE TSIRKUSE ARENDUSKESKUS / DETSEMBER 2020

infokiri
Tsirkusekeskus eile, täna, homme

EPICIRQ 2021
Foto: Tiina Pitk

Eesti tsirkuse:

Infokirjast saad
lugeda:

Artistidest
Truppidest
Koolidest
Festivalidest
Organisatsioonidest

DETSEMBER 2020

Artistid

GRETE GROSS

LIZETH WOLK

IREEN PEEGEL

Õhuakrobaatikale
spetsialiseerunud Gross
lõpetas Lahti
tsirkusekooli SaSak
aastal 2015 ning on
sellest saadik tegelenud
tsirkuselavastuste
loomisega nii
sooloartistina kui
erinevates kooslustes.
Grossi paelub erinevate
kunstivormide
põimumine ning
kohaspetsiifiliste
lavastuste loomine, ta
on Big Wolf Company
asutajaliige, EKTA
juhatuse liige ning
EPICIRQ showcase'i
kunstiline juht.

Eesti õhuakrobaat, on
lõpetanud tsirkusekooli
Soomes, Lahtis. (SaSak
Circus School). Lizeth on
kaasasutaja Big Wolf
Company-s ning festivali
EPICIRQ korraldaja. Oma
loominguga on ta
esinenud üle maailma
(Alates Soomest - Kongo
Vabariigini ja LätistDubaini)

Ireen on Eesti uue
põlvkonna tsirkuseartist,
kes on lõpetanud Lahti
tsirkusekooli ja tegelenud
tsirkusekunstiga juba
pisikesest peale. Ireen on
Eesti esimene Cyr rõnga
artist ning lisaks sellele
Carousel Company üks
loojatest.
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Artistid

Foto: Olev luik

KERT RIDASTE

ANNA KRAZY

JAAKKO REPOLA

Kert-Erhard Ridaste on
Eesti tsirkuse artist kes on
lõpetanud ühe euroopa
tuntuima tsirkuse ülikooli
BA DOCH (SWEDEN),
Tantsu ja tsirkuse erialal.
Erialadeks on tal
paarisakrobaatika, cyr
rõngas, perch tasakaalu
toru, lõdva tasakaalu köis
ja akrobaatiline tants. Kert
on Circus SaboKi üks
loojatest ning trupi Circus
I Love You liige.

Anna Kristin McCarthy on
kaasaaegse tsirkuse lavastaja
ning etenduskunstnik, kes
viljeleb füüsilist teatrit,
tsirkust ja tantsu.
Põhiline tegevuspaik on Eesti,
kuid tsirkuseartistile kohaselt
viib töö teda maailma eri
otsadesse. Anna Kristini
portfooliosse kuuluvad
koostööd
Haridusministeeriumiga,
Kultuurkapitaliga, Leigo
Järvemuusika Festivaliga,
Tsirkusestuudio Foliega,
EpiCirq Showcasega,
Theatrumiga ja teistega.

Jaakko on Soome päritolu
tsirkuseartist ja -õpetaja.
Ta õpetab Tallinna
Euroopa koolis ja esineb
Eestis, Soomes , Norras ja
ka Lätis, Leedus. Jaakko
põhialad on
tasakaaluredel,
žongleerimine, duo
jalgratas ja paaris
akrobaatika. Lastele
õpetab tasakaalu,
liikumist, akrobaatikat,
žongleerimist ja uue
õppimise oskusi. Jaakko on
Carousel Company üks
loojatest.
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Artistid

MEELIS KUBO

CHARLEKAS

RICHARD SAMARÜÜTEL

Meelis Kubo on
mustkunstnik, kes on
alates 2006. aastast
jahmatanud suuremaid
ja väiksemaid publikuid
nii Eestis kui võõrsil,
esinenud erinevates
telesaadetes ning
kirjutanud
mustkunstialaseid
artikleid. Meelis Kubo
on üks Eesti
Mustkunstnike Liidu
asutajatest ja juhatuse
liige.Meelis on teinud
koostööd mitmete
teatritega (Linnateater,
Kinoteater, Kellerteater)

Charlekas on Eesti
mustkunstnik, kes on
alates aastast 2006
pakkunud positiivset
peavalu pea kõikidele Eesti
inimestele. Tema trikkide
arsenali kuulub lava- ja
lähivaatemustkunst, mis
on segatud klassikalise
illusionismi sajandivanuste
printsiipidega ja kaasaegse
psühholoogiaga.Charlekas
on esinenud paljudel Eesti
lavadel ja pea kõikidele
Eestis tegutsevatele
suurematele ettevõtetele.
Lisaks on ta korduvalt
esinenud Lätis, Leedus,
Soomes, Rootsis ja
Ameerika Ühendriikides

Richard Samarüütel on
tegelenud mustkunstiga
aastast 2006. Ta on
pannud naerma ja
imestama suuremaid ja
väiksemaid publikuid
aastast 2015, mil ta hakkas
meelelahutusega tegelema
täisajaga. Richard esineb
erinevatele publikutele lastest vanuriteni. Richard
suudab siduda imestama
paneva mustkunsti
kõverasse tõmbava
huumoriga. Ta tegeleb
aktiivselt ka
heategevusega, millega on
toonud mitmete abi
vajavate laste suule
naeratuse ja silmadesse
sära.
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SYLVAIN

DAN LE MAN

KADRI HANSEN

Sylvain sündis
Prantsusmaal. Peale
inseneri diplomi
kättesaamist sai üsna
kiiresti selgeks, et
kontoritöö ei ole tema
jaoks. Seega otustas ta
kolida tundmatusse
kohta: Eestisse. Sylvain
suureks kireks on
monorattasõit ning
žongleerimine.
Peamiselt tegeleb ta
tänavaetendustega,
mida esitades on ta
reisinud mööda
Euroopat ja Aasiat.

Austraalia päritolu artist Dan
Renwick on õppinud
tsirkusekunsti Inglismaal ja
füüsilist teatrit Austraalias. Ta
kõneleb saksa keelt, elab
Eestis ning kehastab
pranstsuse karakterit.
Dan on esinenud festivalidel,
üritustel,varieteedes,
kabareedes, erapidudel ja
lepingulistel töödel üle 1000
korra, rohkem kui 35 riigis, nii
maal kui merel. Dan on ka
TaDaa! festivali asutaja ja
peakorraldaja,, Kultuuriklubi
Heldeke! omanik ning Estonian
Circus Convnetion-i korraldaja.

Rahvusvaheliselt esinev
õhuakrobaat, kes
alustas oma tsirkuse
teekonda 8 aastaselt
tsirkuseartist Karin
Tätte all ning veetes
seejärel mitmeid
aastaid Tsirkusestuudio
Folie õpilasena. Kadri
on spetsialiseerunud
eeskätt
õhuakrobaatikale ning
täiendab end tihti
välisriikides (eelkõige
Kanadas), olles
sealjuures aktiivne
esineja nii Eestis kui
mujal maailmas.
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Trupid
BIG WOLF COMPANY
Big Wolf Company on Eesti esimene
professionaalne kaasaegse tsirkuse
trupp. Big Wolf Company loodi Grete
Grossi ja Lizeth Wolki poolt aastal
2015, mil hakati looma etendust
"Igavikuline õhtusöök". Lizeth ja
Grete
on
lõpetanud
Soome
tsirkusekooli (SaSak Circus Education,
Lahti)
Oma jõude ühendades loob Big Wolf
Company etendusi igale maitsele:
stiilset retrohõngulist komöödiat kuid
ka meelipaitavaid soololavastusi.
Trupp rühib ühise eesmärgi poole,
panna kogu Eesti armastama tsirkust
ja näidata, kui mitmekülgne
tsirkusekunst olla võib.

CIRCUS SABOK
Circus SaboK nime taha peituvad
Saana
Leppänen(FIN)
ja
Kert
Ridaste(EST), kes on uue põlvkonna
tsirkuseartistid. Kert on õppinud
Eestis noorte tsirkuses ja Hollandi
tsirkusekoolis AcaPA, Saana alustas
tsirkuse õpinguid Soomes, mõlemad
lõpetasid 2018. aastal Stockholmi
Tantsu- ja Tsirkuseülikooli DOCH.
Kerdi erialaks on paarisakrobaatika,
Saana on vertikaalse köie artist.
SaboK on andnud etendusi üle
maailma ja teinud koostööd erinevate
kompaniidega, nagu Cirkus Cirkör,
Cirkus Nikolajeff, Circus I Love You jt.
Praegu tuuritavad nad oma esimese
debüütetendusega Don't Leave Me
Hanging.
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Trupid
CAROUSEL COMPANY
Carousel Company on 2017 aastal loodud
kaasaegse tsirkuse duo. Vabakutseliste
tsirkuseartistide Ireen Peegli ja Jaakko
Repola südameasjaks on luua
tsirkuselavastusi, kus on omavahel
sümbioosis nii tants, teater kui ka elav
muusika.

PIIP JA TUUT TEATER
Piip ja Tuut Teater asutati 2010.a. ja sai
nime kahe klouni järgi, kes on paaris
tegutsenud 1998.aastast. See on oma
teatrimajaga unikaalne etendusasutus,
mille peamiseks sihtrühmaks on pered.
Tänaseks on kujunenud laia ampluaaga
teatriks, kelle repertuaaris on eri stiilides
ja žanrites lavastusi - pantomiimist
püstijalakomöödiani, kabareest tsirkuseni,
klouniteatrist draamani. Lisaks 3
telesaatesarja ja mõned Raadioteatri
salvestused.
SCHOKOKABOOM
Rahvusvaheline duo "SCHOKOKABOOM"
tegutseb aastast 2013. Nende
repertuaarist leiab tule-teatri ja
tänavaetendusi, tsirkuseetendusi
täiskasvanutele ja osalustsirkust
peredele, rätsepatööna valminud
sündmusi tule ja tsirkuse elementidega,
klounaadi, tantsu ning töötubasid.
Schokokaboomi kodubaas on Luidja
tsirkusetalu, töiselt aga on nad tänaseks
toimetanud Aafrikast Lapimaani. Nende
hariduslikud ja kogemuslikud erinevused
loovad värvilise fooni kõikidele
tegevustele ja lõbusatele projektidele.
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Trupid
TULEGRUPP FLAAMOS
Flaamos särab siis, kui tantsivad,
trikitavad ja keerutavad elava
tulega. Leegitsevate vahenditega
loovad
nad
lummavaid
valgusetendusi ja etteasteid, mida
vürtsitavad
ka
pürotehniliste
lahenduste
ning
eriefektidega.
Flaamose sooviks on oma publikum
hetkeks hallist argipäevast tule
maagilisse sooja rüppe tuua.

MIRONOF SHOW
Kui
kümmekond
aastat
tagasi
lõbustasid Katja ja Aleksandr publikut
Moskva tsirkuses, siis nüüd tegutseb
paar
Läänemaal
Piirissalus,
kus
toimetab Mironof Show tsirkusetalu
ning etenduvad erinevad programmid.
Mironof show tegeleb peo-,kontserdi- ja
tsirkuseprogrammi
korraldamisega,
ning
oma
numbritega
on
trupp
tuuritanud
nii Venemaal, Ukrainas,
Lätis, Soomes, Kasahstanis kui ka
Eestis.
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KOOLID
PARTNERAKRO (MTÜ)
Partnerakro on huvikool, kes tegeleb
akrobaatika ja tsirkuse õpetamisega.
PartnerAkro
loodi
eesmärgiga
arendada lastes painduvust, jõudu
liikuvust
ning
osavust
läbi
akrobaatika ja tsirkuse treeningute.
Treeninugd
toimuvad
Keilas,
Vasalemmas, Sauel ja Tallinnas.
Õpilasi on Partnerakros 180 ning
treeningutele
on
oodatud
kõik
1.eluaastast kuni täiskasvanuteni.

TSIRKUSESTUUDIO FOLIE (MTÜ)
Tsirkusestuudio Folie on tsirkuse
õppekavaga huvikool, mis tegutseb
Tallinnas alates aastast 2000. Folie
õppekava osadeks on ka avalikud
esinemised ja etenduste
lavaletoomine. Kaasaegse tsirkuse
etendustega on Folie endale
Euroopas festivalidel osaledes nime
teinud. Tsirkusestuudio Folie on Eesti
Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskuse
algataja ja mitmete rahvusvaheliste
võrgustike liige (Baltic Nordic Circus
Network, Euroopa Professionaalide
Tsirkusekoolide Föderatsion FEDEC)
ning osaleb Euroopa Noortetsirkuste
Võrgustiku EYCO juhatuses.
Koolis õpib 190 õpilast vanuses 3-48,
etenduse grupis on 12 noort inimest
vanuses 16-19
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KOOLID
TSIRKUSEKOOL
Põhitegevused on akrobaatika, tsirkuse
treeningud, võimlemine väikelastega
koos ja ilma vanemateta, klounaad,
tants, teatrikunst, miim, kõnenunst ja
improvisatsioon.
Esinemised
ja
etendusedtsirkuseetendused,
kontserdid,
sooloartistide esinemised, klouni ja
miimi etendused.
Treeningud
Tallinnas
erinevates
klubides, stuudiotes, lasteaedades,
koolides. Veel ka Viimsis, Rakveres ja
mujal Eestis töötubade vormis.
Teatri
ja
kõne
tunnid
Tallinna
vanalinnas.

OMATSIRKUS
OMAtsirkus on kollektiiv, kus igaüks saab
võimaluse kasutada oma fantaasiat ja
asetada end uutesse ja rasketesse
olukordadesse läbi tsirkuse kunsti. OMAd
tegelevad just sellise tsirkusega, nagu
nemad ise tahavad ja oskavad, olgu see
siis kellegi jaoks uus või kellegi teise jaoks
vana. OMAtsirkus on andnud etendusi
Ameerika Ühendriikides, Saksamaal, Lätis,
Soomes ja Rootsis. Iga kahe aasta tagant
on OMAtsirkusel välja tulnud uuslavastus,
mille lavastajad on olnud Kaja Kann, Kädi
Metsoja, Kristin Made, Helen Reitsnik,
Tiina Mölder, Saša Pepeljajev ja Sandra Z.
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KOOLID
REVERIE AERIAL ARTS
Reverie Aerial Arts on õhuakrobaatikale
fokuseerunud kool, kus saab õppida
õhualasid nagu õhukangas, õhurõngas
ning silmus. Reverie Aerial Arts looja ja
ainuke treener on Kadri Hansen, kelle
eesmärgiks on aidata õpilastel leida oma
enda stiil ning julgustada neid tegema
oma enda esteetilisi ja artistlikke valikuid.
Kadri Hansen õpetab kõiki tasemeid, küll
aga
on
kool
mõeldud
ainult
täiskasvanutele. Peale eestlastest õpilaste
on Kadri Hanseni käe alla tulnud õppima
külalisõpilasi USA-st, Itaaliast, Leedust ja
Soomest.
ERAHUVIKOOL TÄHEKIIR
Tsirkusekool tegutseb Rakveres, kõigi
nende jaoks, kelles on tsirkusepisik,
esinemishuvi, julgus ja sihipärasus,
mis motiveerib tsirkusetreeningutel
osalema. Tähekiire eesmärgiks on
maksimaalselt ära kasutada iga
õpilase võimeid, loovust ja
koostöövalmidust. Tsirkusekooli
perspektiivne eesmärk on täiendada
meisterlike, loovate isiksuste sh ka
tsirkuseartistide ridu.
Koolis õpib 12 õpilast.

TULEKUNSTIKOOL ZERKALA
Tartus asuv Tulekunstikool Zerkala
alustas tegevust 2012. aastal. Sellest
ajast alates viiakse läbi regulaarseid
treeninguid nii algajatele kui ka
edasijõudnutele, kes saavad kogenud
treenerite käe all õppida flow-kunsti ja
erinevate tulevahenditega tantsimist.
Kõigil õpilastel on võimalus oma oskusi
esitleda tänavaetendustel ja festivalidel
üle Eesti. Koolis õpib 15-20 õpilast
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FESTIVALID

EPICIRQ SHOWCASE

Balti professionaalse tsirkuse
showcase EPICIRQ on 2018. aastal
algatatud Eesti ettevõtmine, mis on
kasvanud Baltikumi-üleseks.
Showcase esitleb Balti
professionaalset kaasaegset tsirkust
eesmärgiga kasvatada huvi, nähtavust
ja eksporti tsirkuse valdkonnas nii
kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.
Festival toimub üle aasta, järgmine
EPICIRQ leiab aset 2021 aasta
oktoobris.

TADAA! FESTIVAL
TaDaa! on Baltimaade suurim ja
ühtlasi ainus tuuritav
tänavakunsti festival! Festival
pakub tervislikku kompotti
muusikast, teatrist, tsirkusest,
tantsust ja sõnakunstist.
Festival toimub kord aastas
alates 2015, tuues publiku ette
Eesti ning ka välismaa
tänavaartiste. (Festivali
kestvuseks on 3-16 päeva)
ESTONIAN CIRCUS CONVENTION
Balti suurim tsirkuse kogunemine
"Estonian Circus Convention" on
tegutsenud aastast 2016. Kõik
tsirkuse alad, kõik professionaalid
ning amatöörid on oodatud
osalema! Festival kestab 4 päeva,
mil toimuvad töötoad ning
etendused nii kohalikele kui ka
rahvusvahelisele publikule.
Töötubasid läbi viima ning esinema
on iga aasta kutsutud oma ala
professionaalid väljastpoolt Eestit.
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ORGANISATSIOONID
EESTI MUSTKUNSTNIKE LIIT (MTÜ)
Liidu eesmärk on ühendada Eestist pärit
mustkunstnikke, sellele
sarnasel loomealal
tegutsevaid artiste,
mustkunstist huvitatud
inimesi ning teha
koostööd samasihiliste
organisatsioonidega Eestis ja
välismaal. 15-st liikmest u pooled
viljelevad mustkunsti põhitööna.
Tegutsetakse üle riigi.

LUDJA TSIRKUSETALU
Luidja Tsirkusetalu on paik erinevate
kunstivaldkondade nagu tants, muusika,
teater, tsirkus, visuaalne kunst jne,
kohtumiseks ja ühisprojektide
residentuuriks. Luidja Tsirkusetalus
luuakse kohapaikseid etendusi,
korraldatakse kogukonda kaasavaid
sündmusi ja rahvusvahelisi festivale,
toetatakse keskkonnasõbralikku
mõtlemist läbi taaskasutuskunsti, viiakse
läbi õpitubasid
kõige eelneva
edasiandmiseks.
Luidja laiem
visioon on
maaelu
elavdamine
ja rikastamine kunsti ja loovuse kaasabil
ning esimese Eesti, kunsti ja
erivajadusega inimesi ühendava
puhkeküla väljaarendamine.

EESTI TANTSU- JA TSIRKUSETERAAPIA LIIT
(MTÜ)
ETTL-i missiooniks on sotsiaalse tsirkuse ja
tsirkuseteraapia tutvustamine ja
praktiseerimine aastast 2003. Sotsiaalse
tsirkuse eesmärk on sotsiaalse heaolu ja
parema elukvaliteedi saavutamine isiklikku
või sotsiaalsesse
riskigruppi
kuuluvatel
inimestel läbi
nende kaasamise.
Tegutsetakse
projektipõhiselt:
"viime läbi tsirkuselaagreid ja avalikke
esinemisi, kus meie artistideks on
erivajadusega inimesed, korraldame
rahvusvahelisi festivale, koolitusi
professionaalidele, pakume võimalust
praktiseerimiseks üliõpilastele ning
supervisiooni või nõustamist spetsialistile.
Tegutseme mobiilselt nii Eestis kui üle
maailma."

TSIRKUSEPOOD
Põhivaldkond on tsirkusevahendite
maaletoomine ja jaemüük.
Kõrvalvaldkonnaks on tsirkuse
töötubade läbiviimine üle eesti:
žongleerimine, tasakaalualad,
akrobaatika jne.
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TSIRKUSEKESKUS
Eesti Kaasaegse Tsirkuse
Arenduskeskus MTÜ on asutatud
12. septembril 2014 Eesti
kaasaegse tsirkuse
organisatsioonide ja artistide
poolt missiooniga saavutada Eesti
kaasaegse tsirkuse silmapaistvus,
kõrgetasemelisus ning
tunnustatus kodu- ja välismaal.
EKTA ülesandeks on Eesti tsirkuse
arengukava täitmine. See hõlmab
tööd nagu tsirkuselavastuste kohta
info kogumine, edastamine ja
talletamine. Infokirjade koostamine
ning rahvusvahelise ja kohaliku
etenduskunsti ning tsirkuse
valdkonda puudutava info edastus.
EKTA kohtub aasta jooksul 2-4
korda üldkoosolekul ning töötab
jooksvate tsirkusealaste projektide
kallal. EKTA suursündmuseks on üle
aasta toimuv Balti professionaalse
tsirkuse showcase EPICIRQ. EKTA on
liige mitmetes rahvusvahelistes
tsirkusevõrgustikes nagu Bati-Põhja
Tsirkusevõrgustik (BNCN), Euroopa
Noortesirkuste Organisatsioon
(EYCO) ning Circostrada.

EEKTA ülesanne on seista Eesti
tsirkusekunsti valdkonna huvide
eest.
Eesti tsirkusekogukonda kuulub 7
tsirkuse huvikooli, miles töötab
püsivalt 50 inimest ning õpib 900
õpilast.
Tegutseb 6 truppi, 25 artisti, 3
festivali publikuarvuga 25 000
külastajat aastas ning lisaks 4
tsirkusega tegelevat organisatsiooni
ja ühingut.

Liikmed:
MTÜ Eesti mustkunstnike liit (esindaja Meelis Kubo)
Piip ja Tuut Teater
Tsirkusestuudio FOLIE
TSIRKUSEKOOL
MTÜ Eesti Tantsu- ja Tsirkuseteraapia Liit
MTÜ AD Productions (ADP)
Grete Gross (EPICIRQ kunstiline juht, vabakutseline
tsirkuseartist)
CAK Productions OÜ
Carousel Company
Karmen Aasanurm (EPICIRQ korraldusjuht, Big Wolf
Company produtsent)
Big Wolf Company OÜ (esindaja Lizeth Wolk)
Circus SaboK
2019 aastal andsid Eesti professionaalsed kaasaegse
tsirkuse artistid Eestis 1100 etendust, mida külastas 90
500 pealtvaatajat.
Välismaal anti 104 etendust, mille pealtvaatajate arv oli
34 500 Etendusi anti Baltimaades, Soomes, Norras,
Rootsis, Portugalis, Prantsusmaal, Hiinas, Koreas,
Šveitsis, Belgias, Hollandis, Saksamaal ja mujal

