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www.teatterinayttamo.fi
www.supiainen.com

NÄYTTÄMÖ
Esittävien taiteiden vierailuteatteri
NÄYTTÄMÖ on Sirkus Supiainen ry:n perustama esittävän taiteen vierailunäyttämö Joensuussa.
NÄYTTÄMÖ toimii ensisijaisesti Sirkus Supiaisen kotinäyttämönä. Haluamme kuitenkin tarjota tilaamme myös muiden teatteri- tanssi- ja sirkusryhmien ja mm. esittävän taiteen oppilaitoksien käyttöön. Tilaa voi vuokrata
myös muihin sopiviin tilaisuuksiin, tapahtumiin tai juhliin. Tavoitteemme
on olla, että NÄYTTÄMÖ-esitystilasta voi hyötyä laaja joukko joensuulaisia
kulttuuritoimijoita ja -yhdistyksiä.
NÄYTTÄMÖ-teatteri on esittävän taiteen tuotantotalo ja ohjelmistomme
painottuu vierailuesityksiin ja Sirkus Supiaisen omiin näytöksiin. Etsimme
aktiivisesti kiinnostavia tuotantoja vierailuesityksiksi. Sirkus Supiaisen
omiin tuotantoihin palkataan taiteellista henkilökunta tuotantokohtaiseksi.
Päämääränä on löytää parhaat tekijät kulloinkin kyseessä olevaan esitykseen.
Sirkus Supiaisen omilla tuotannoilla on suuri työllistämisvaikutus paikkakunnalla ja vierailuesitykset tuovat Joensuulaiselle yleisölle hyvän mahdollisuuden nähdä korkeatasoista kulttuuria hyvin laajasti.
Teatteriin on esteetön kulku.
Liput esityksiin:
www.tiketti.fi/nayttamo

www.teatterinayttamo.fi

SIRKUS SUPIAINEN
Visuaalista sirkusta ajatuksella
Yli 30-vuotias joensuulainen nykysirkusryhmä Sirkus Supiainen toimii
avoimin mielin ja eri taidemuotojen raja-aitoja kaataen. Sirkus Supiainen
uskoo rajattomaan taiteeseen, rohkeaan kokeiluun ja vastavirtaan kulkemiseen. Sirkus Supiaisen esitykset ovat laajentaneet suomalaisen nykysirkuksen
sisältöä ja muotokieltä, eikä sen sirkus ole sitä mitä olet tottunut näkemään.
Ryhmän avoin taidekäsitys avaa katsojan silmät nähdä esityksessä myös
muuta kuin taitoa tai hetken esteettistä tyhjyyttä. Sirkus Supiainen toimii
Joensuusta käsin, mutta sen toimintakenttänä on koko Suomi ja ryhmällä on
ollut viimeisen viiden vuoden aikana jo yli 30 000 katsojaa ympäri maan.
Sirkus Supiainen perusti NÄYTTÄMÖ-vierailuteatterin Joensuuhun 2018
– mutta tästä huolimatta se kiertää esiintymässä myös pikkupaikkakunnilla,
seuraintaloilla, kouluilla ja palvelutaloissa. Sirkus Supiaisen ohjelmistossa on
esityksiä kaikenikäisille. Perinteisten teatterikatsojien lisäksi ryhmä tavoittaa
yleisöjä lapsista ikäihmisiin. Sirkus Supiainen ylläpitää myös taiteilijaresidenssiä NÄYTTÄMÖ-teatterissa.
YHTEYSTIEDOT
supiainen@supiainen.com
Sirkus Supiainen
Pilkontie 7
80130 Joensuu

Toiminnanjohtaja:
Rauli Katajavuori
045 1209383

Duo Sabok: Sabotage (vierailu, residenssityöskentelyjakson demo-esitys)
LA 3.8.2019 klo 19
Esiintyjät sekä ohjaus: Saana Leppänen (FI), Kert Ridaste (EE)
Yhteistuottaja: Sirkus Aikamoinen (Suomi)
Residenssit: Näyttämö (Suomi), Suptobia (Ruotsi), Kam Hram (Kroatia),
Circus I love you (Ruotsi), PartnerAkro (Viro)
Musiikkin sävellys: Magnus Larsson
Kaksi sirkusartistia Suomesta ja Virosta kokoavat esityksen, missä tanssi,
pariakrobatia ja cyr-rengas kietoutuvat yhteen köysien avulla luoden
visuaalisesti stimuloivan kokonaisuuden. Sabotage on sirkusesitys itsensä
hyväksymisestä ja sisäisen rauhan löytämisestä. Sabotage on esitys jokaisen
oman sabotoijan kohtaamisesta. Esitys on matka kohti itsensä hyväksymistä
ja sisäisen rauhan löytämistä sirkustaiteen kautta. Useimmilla elää pieni
sabotoija sisällään, joka vaikeuttaa unelmien saavuttamista luomalla epävarmuuden tunteen ja jättämällä ihmisen omalle mukavuusalueelleen. Sabotage
luo maailman, missä keskitymme hetkeen. Esitys tutkii samankaltaisuuttamme ja miten erilaiset kehot voivat toimia yhdessä. Sabotage korostaa
molempien sukupuolten lempeän kauniita ja hauraita puolia.
www.duosabok.com
Esityksen kesto: arvio 30 min. Esitys on suunnattu nuorille aikuisille, mutta
sopii kaikenikäisille.

PILKE! – esittävän taiteen festivaali lapsille ja nuorille
7.-15.9.2019
Pilke! on esittävän taiteen festivaali, joka tarjoaa laadukasta ohjelmaa lapsille
ja nuorille. Festivaali järjestetään Sirkus Supiaisen NÄYTTÄMÖteatterissa Joensuussa. Tällä festivaalilla haluamme tuoda esiin ja edistää
lastenkulttuuria, inspiroida ympärillä olevia ihmisiä ja olla rakentamassa
parempaa, yhteisöllistä ja tapahtumarikasta Pohjois-Karjalaa. Festivaalin
ohjelma koostuu lapsille ja nuorille suunnatuista ammattilaisten toteuttamista sirkus- ja teatteriesityksistä. Festivaalin yhteydessä järjestetään myös
sirkustyöpajoja aiheesta kiinnostuneille.
Pilke!-festivaalin ohjelma:
Ulkopuolella LA 7.9. klo 18
Rau Kat (ulkoilmaesitys) LA 7.9. klo 20
Ulkopuolella SU 8.9. klo 18
Ulkopuolella PE 13.9. klo 18
Kiertävän tarina LA 14.9. klo 16
Taikuri LA 14.9. klo 18
Yhden miehen sirkus LA 14.9. klo 19
Ulkopuolella SU 15.9. klo 18

Taikuri
LA 14.9.2019 klo 18
´Pieteetillä toteutettu illuusion ja silmänkääntötemppujen maailmaan vievä
Taikuri-esitys on pienimuotoinen VAU-elämys sekä aikuisille että lapsille.‘
- Sanna Jääskeläinen, Karjalainen 26.1.2019
Työryhmä: Rauli Katajavuori ja Miika Nuutinen
Työryhmä Katajavuori & Nuutinen toteuttavat mystisen esityksen
taikuudesta. Pintapuolelta Taikuri näyttäytyy äärimmäisen klassisena
taikuusesityksenä, mutta samalla teos tulee yllättämään olemalla kaukana
siitä mitä taikuudelta odotat. Esityksessä pelataan taikuuden esittämisen
perinteen ja muodon pelikentällä. Kaikki tapahtuu paljaasti, ilman taikuutta,
mutta silti teos tulee huijaamaan jokaisen. Taikuri vie katsojan mukanaan
viihdyttävälle matkalle, jossa taikuus on läsnä.
Kesto 45 min. Esitys sopii kaikenikäisille. Liput: 20 /15 €

Ulkopuolella
LA 7.9. klo 18
SU 8.9. klo 18
PE 13.9. klo 18
SU 15.9.klo 18
Ohjaus, lavastus, valosuunnittelu: Rauli Katajavuori
Puvustus: Laura Sariola
Musiikki: Olli Jalmari Vainionpää
Lavasteiden rakennus: Hannu Multanen
Äänimaisema: Antti Koukonen
Esiintyjä: Rauli Katajavuori
‘Sirkustaidetta ja konemusiikkia yhdistävä teos vapauttaa ymmärtämisen ja tulkinnan
ikeestä. Ulkopuolella-teos on puhdistava kokemus. Kyse ei ole päälle puskevasta, väkisin
ilmaisuun pyrkivästä tai tarinaa kertovasta performanssista. Ollaan sen kaltaisen taiteen äärellä, joka vapauttaa katsojan tulkinnan pakosta ja ohjaa kokemuksen ja tunteen
äärelle. Teos on katarttinen. Teos tekee uutta. Ulkopuolella on teos, joka ei merkityksellistä mitään valmiiksi. Taide on tunne, ei puhki selitetty merkitys. Jalmarin ja Rauli
Katajavuoren esitys on taidetta, joka tuntuu eikä selitä. Kaikki, jotka luulevat jotakin
jostakin ymmärtävänsä, käykää sisään Supiaisen telttaan. Kaiken tajun ja järkeen
perustuvan tulkinnan voitte heittää. Aina ei tarvitse ymmärtää. Tunteessa, muodon
aistimisessa ja kauneuden kokemuksessa on kylliksi.’

-Sanna Jääskeläinen, Karjalainen 5.5.2017.

Kesto 50 min. Suositus yli 7-vuotiaille. Liput: 20 /15 €

Kiertävän tarina
LA 14.9. klo 16
Miika Nuutisen Kiertävän tarina -esitys on fiktiivinen kertomus
perinteisestä sirkuksesta. Kiertävän tarina vie katsojan sirkuksen maailmaan
ja sen kulisseihin. Esityksen tarinat avaavavat ja valottavat yleisölle myös
esiintyjien taustoja ja tavoitteita. Mitä kaikkea voikaan tapahtua ennen esityksen alkua ja mitä näytöksen päätyttyä?
Miten paljon uhrauksia ja työtä onkaan sirkustähden elämä vaatinut?
Kesto 35 min. Esitys sopii kaikenikäisille. Liput: 20 /15 €

Yhden miehen sirkus
LA 14.9.2019 klo 19
SU 15.9.2019 klo 19
Esitys ja esiintyminen: Miika Nuutinen
Miika Nuutisen Yhden miehen sirkus –esitys koostuu monipuolisesta ja
tasokkaasta jongleerauksesta ja tasapainoilusta. Esityksessä katsojat otetaan
mukaan kohteliaasti keskustellen. Miika Nuutinen ottaa yleisön osaksi esitystä ja esityksen aikana useampi henkilö pääsee iästä ja taitotasosta riippumatta osallistumaan ja kurkistamaan sirkustaiteen saloihin.
Kesto 50 min. Esitys sopii kaikenikäisille. Liput: 20 /15 €

Kai Kuutamon matkalaukkusirkus
LA 21.9. klo 19
SU 22.9. klo 11
Esityskonsepti ja esiintyminen Kai Kuutamo
Puvustus Saga Vaihela
Valokuvat Jukka Tolmunen
Hämmästyttävä Matkalaukkusirkus kulkeutuu tänä syksynä Kai Kuutamon
mukana myös Joensuuhun! Esityksessä nähdään muun muassa
taitavaa korvajongleerausta, taikatemppuja, epätavallinen ratsastusnumero
sekä kuuluisa akrobaattipossu Seppo! Tule kokemaan sirkuksen
taikaa minimalistisessa muodossa ja hyvässä seurassa!
www.matkalaukkusirkus.com
Facebook: matkalaukkusirkus
Instagram: kaikuutamo
‘Se on hienoa, kun saamme nauttia tällaisista laadukkaammista esityksistä,
jotka ovat huolella ja ammattitaidolla rakennettu varta vasten lapsille!’
- Mynämäen Pikku-Laurin päiväkodin johtaja
Kesto n. 35 min, suositusikä 2+. Liput: 20 /15 €

Kaikki pelastettu -monologiesitys
LA 28.9. klo 19
SU 29.9. klo 19
TEKSTI Jukka Moskuvaara
OHJAUS Tuire Hindikka ja Pirkko Kurikka
SKENOGRAFIA Vilma Gröhn ja työryhmä
YHTEISTUOTANTO Ihmisen Teatteri ry ja Joensuun kaupunginteatteri
VALOSUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tatu Vuori / Vuorenvoima
Rooleissa: Toni Riihiluoma
Tämä mies on mies jolla ajattelee kaiken olevan hyvin. On koettu Alpit,
maailman parhaat vuoret. On eletty lapsuus, leikkejä ja pelejä täynnä. On
kirkonrottaa parempi peli. On kesät jolloin suurennuslasi käryttää kumia,
tervapahvia ja asvalttia. On isot pojat. Otetaan turpaan ja annetaan turpaan,
kahden kylän rajalla. On Nokian kaapelipamput ja Erikssonin puhelinkopit. Oli lapsuus ja nuoruus. Nyt on ruuhkavuodet. Esitys piirtää nuoren
suomalaisen perheenisän kuvan, joka ei rakennu saunan, sisun, talvisodan ja
koskenkorvan varaan. “Kaikki tietää Alpit. Mäki tiedän. Oon ollu Alpeilla.
Kaikki on ollu. Tietysti. Onhan ne maailman parhaat vuoret.”
Kesto 1h 15min, ei väliaikaa. Liput: 20 /15 €

Fatal Instrument SHOW
LA 5.10. klo 19
SU 6.10. klo 19
Työryhmä: Tatu Kalliomäki, Jaakko Hutchings, Eikka Alatalo
Fatal Instrument ryhmä tuo lavoille ennennäkemättömän yhdistelmän
taistelulajeja, sirkusta, komediaa, draamaa ja livemusiikkia. Esitys on tehty
pilke silmäkulmassa ja se antaa katsojalle mahdollisuuden kokea laajan
kirjon eri taitolajeja kuten tikastasapainoilua, voltteja, stuntteja, kung fu:a,
itämaisten aseiden, kuten nunchakujen käsittelyä, musisointia ja komiikkaa.
Kaikki kolme esiintyjää ovat omien lajiensa huippuja ja heidän ainutlaatuiset ohjelmanumeronsa sulautuvat viihdyttäväksi kokonaisuudeksi, jollaista
kukaan muu maailmassa ei esitä. Omintakeisella tyylillä toteutettu esitys on
kertomus kolmen miehen unelmista ja heidän kokemistaan vastoinkäymisistä matkalla showbisneksen huipulle. Show on tehty toimintapainotteisella otteella ja herättää yleisössä jännitystä, hämmästystä ja naurua. Fatal
Instrument on uuden sukupolven esiintyjäryhmä, joka tuo näyttämöille
uutta nähtävää vahvalla rock-asenteella. Esitys on tehty suurella sydämellä ja
kunnianhimoisella otteella. www.fatalinstrument.fi
Kesto 45 min. Esitys sopii kaikenikäisille. Liput: 25 /15 €

db (kantaesitys)
LA 12.10. klo 19 (ensi-ilta)
SU 13.10. klo 19
LA 26.10. klo 19
SU 27.10. klo 19
LA 23.11. klo 19
SU 24.11. klo 19

’Rauli Katajavuori on aina tehnyt toisin kuin muut.’
- Jussi Tossavainen HS 28.9.2013
’Rauli Katajavuoressa on virtaa kuin patteripupussa.’
– Jussi Tossavainen HS 12.6.2011

db -esityksen ytimessä on pitkälti itsetehdyn ja kotikutoisuuden sekä keskeneräisyyden ja uudelleen kokoamisen teema jossa rikkomalla ja yhdistämällä
päästään jonkinlaiseen (uus)kubistiseen uudelleen tulkintaan. Samoja asioita
järjestetään uudelleen ja uudelleen uusiin muotoihin, variaatio teemasta
seuraa toistaan. Esitys on toisteinen. Annamme toisillemme aikaa olla ja
ajatella. Aivan kuin tavoitteena olisi tuoda esiin käsityksissämme ja käsitteissä piileviä ristiriitaisuuksia ja osoittaa yleisesti merkitysten häilyvyys
toteuttamalla esityksellinen dekonstruktio. Esitys on ’sakraalilasimaalaus’
tässä ajassa, jossa esittävän ja ei-esittävän elementit synnyttävät uuden
näkökulman. Olemme läsnä keskellä yksinkertaisen kaunista sanatonta
sirkustaiteen runoutta. Esitys tarjoaa vastapainoa ’Rauli Katajavuoren duracell-pupumaiselle menolle ja kiihkeälle paasaamiselle.’ -Veera Kuure, Lapin
kansa 7. 11.2016
Kesto 45 min. Suositus yli 12-vuotiaille. Liput: 25 /15 €

TOM OF CIRCUS (toiveuusinta)
LA 19.10. klo 19
SU 20.10. klo 19
LA 2.11. klo 19
SU 3.11. klo 19
‘refuge and liberation in art!’
Ohjaus: Rauli Katajavuori
Valosuunnittelu: Vespa Laine / Riku Elo
Puvustus: Laura Sariola
Esiintyjät: Lauri Koskinen, Rauli Katajavuori, Matti Koskela, Teemu Riihelä
‘Sirkus Supiaisen Tom of Circus -esitys on mitä kiinnostavinta nykysirkustaidetta. Se ei asetu valtavirtaisen nykysirkuksen pirtaan vaan pikemmin se
kommentoi ja polemisoi joitakin nykysirkuksen ominaisia piirteitä ja asetelmia. Samalla esitys viihdyttää, hauskuuttaa ja ihastuttaa.’
-Kaisa Kurikka, Turun Sanomat 8.3.2018
Tämän kaiken lisäksi ’TOM OF CIRCUS’ on myös neljän miehen herkkä ja
virtuositeettia palvova hauska teos inhimillisyydestä. Kliseevapaata sirkusta
rakkaudesta sirkukseen.
Kesto 60min. Suositus yli 12-vuotiaille. Liput: 25 /15 €

[heresy] (toiveuusinta)
LA 9.11. klo 19
SU 10.11.klo 19
Ohjaus: Rauli Katajavuori
Musiikki: Laura Vuorjoki-Elo
Pukusuunnittelu: Marjo Haapasalo
Valosuunnittelu: Saija Nojonen
Esiintyjät: Antti Nerg, Markus Nivala, Rauli Katajavuori & Laura Vuorjoki-Elo
Tukijat:Alfred Kordelinin säätiö, Koneen säätiö, Epic Juggling props,
Koistinen kantele, Menu Spaustuve
‘Hienoutta, taitoa, outoutta ja yllätyksiä kerrakseen. Illan kuluessa yleisössä
näkyi “ei voi olla totta” -eleitä ja hämmennyksen naurunpyrskähdyksiin kietovia
reaktioita.’ – Jussi Tossavainen, HS 28.9.2013
Nimensä puolesta [heresy] viittaa harhaoppiin ja kerettiläisyyteen eli uskomuksiin ja teorioihin, jotka ovat vahvasti ristiriidassa vakiintuneiden uskomusten ja
tottumuksien kanssa. Tämän viitekehyksen sisällä [heresy] tutkii sitä mikä on
oleellista, mikä on hallittavissa ja mikä on pyhyyttä.
Kesto 60min. Suositus yli 12-vuotiaille. Liput: 25 /15 €

Race Horse Company: Chevalier- Keppihevossirkus
16.11. klo 19
17.11.klo 11
Race Horse Companyn Chevalier on vastustamattoman hauska ja tunnelmallinen lapsille ja perheille suunnattu esitys, joka vie katsojansa retkelle
sirkuksen uljaiden ratsujen maailmaan!
Sirkuksen historiasta ammentavassa esityksessä keppihevosilla ratsastava
tirehtööri esittää perinteisen hevossirkuksen temppuja kepparien kanssa:
akrobatiaa, jongleerausta, tasapainoilua ja klovneriaa - kaikki Kalle Lehdon
omintakeisella tyylillä, huumorilla ja breaktanssijan liikekielellä!
Keppihevosten lisäksi esityksessä on merkittävä osa lyhyillä mykkäelokuvilla, joista ensimmäisiä esitettiin ennen vanhaan juuri sirkuksissa elävän
musiikin kera. Sirkustirehtööri kommeltaa säestäessään elokuviansa kun
elämä ja seikkailut esiripun takana jatkuvat valkokankaalla. Sami Tammelan
säveltämä musiikki yhdistää perinteisen sirkuksen musiikillisen maailman
elektronisiin elementteihin ja instrumentteihin.
Chevalier on Kalle Lehdon lastensirkus-trilogian kolmas osa seuraten suosittuja esityksiä “Circles - Kommellusten kabaree” ja “Around - Ympäri ämpäri”.
Kesto 40min. Esitys sopii kaikenikäisille. Liput: 25 /15 €

Taiteellinen suunnittelu ja toteutus:
Valtteri Raekallio
Tanssi:
Annamari Keskinen ja Valtteri Raekallio
Musiikin sävellys ja esitys: Meriheini Luoto
(viulu, avainviulu, laulu, elektroniikka)
Live-elektroniikan koodaus: Kaj Mäki-Ullakko
Lavastus: Aino Koski
Valosuunnittelu: Jukka Huitila
Esitysteknikot: Johannes Vartola, Pauli Riikonen
Päiväkirjatekstit ja arkistokuvat ja -taltioinnit:
Valtteri Raekallio
Kaitafilmikuvaus ja projisoinnit:
Thomas Freundlich
Nuken rakennus: Saima Lahtinen
Nuketuksen konsultointi: Aati Saarva
Tuotantoassistentti: Riikka Laurilehto
Tuotanto:
Raekallio Corp., Zodiak – Uuden tanssin keskus
Kuvat: Lauri Lundahl

MUISTIKUVIA - RECOLLECTIONS
to 28.11. klo 18
Muistikuvia – Recollections on Valtteri Raekallion uusi teos yhteistyössä
tanssija Annamari Keskisen sekä viulisti Meriheini Luodon kanssa. Sukupolvien läpi katsova esitys tarkastelee ihmistä, sinua tai ainakin minua
kysyen: Missä kulkevat muistojen, fiktion ja narraation rajat?
Teos on autofiktiivinen esityshybridi, jossa lapsuus, kuviteltu yhteinen historia, toteutumattomat tulevaisuudet ja oman kuolevaisuuden kohtaaminen
muodostavat kehyksen kolmen taiteilijan vuoropuhelulle. Esitys venyttää
totuuden rajoja luoden hauraan maailman tiedostamattomasta; muistomme
ovat valheellisia ja tulkinnanvaraisia, ja rakennamme identiteettimme aina
niistä luomiemme narratiivien pohjalta.
Liput 15 € / 10€. Liput ennakkoon www.itak.fi
Muistikuvia – Recollections on osa Yksin sateessa -festivaalin ohjelmistoa.
Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen tuottama festivaali järjestetään
Joensuussa 28.- 30.11.2019.
Katso koko ohjelma ja osta liput: www.itak.fi

Kuva: Ben van Duin

DADODANS / Gaia Gonelli - Mappamondo
30.11.2019 klo 13.00 ja klo 15.00
Konsepti ja koreografia: Gaia Gonelli / Tanssi: Leila Bakhtali / Musiikki: Marijn Korff de Gidts
Taiteellinen tuki: Wiebe Gotink ja Wies Bloemen / Suunnittelu: Tessa Verbei / Valot: Ellen Knops
Konsultointi: Katerina Dietzova / Tekniikka: Natasja Giebels / Tuotanto: Lisa Donia ja Agnese Rosati /
Tiedotus: Hedwig van der Zwaal / Tukijat: Fonds Podiumkunsten, Vsbfonds & Amsterdam Fonds Voor De
Kunst

Katso, kuuntele, haista ja kosketa..
Osallistu mielikuvitukselliseen matkaan halki maan musiikin ja tanssin tahdissa! Käyttäen hiekkaa, maata, kiviä ja soittimia tanssija ja muusikko luovat
oman maailmansa täynnä väriä ja musiikkia. Tanssien eri mantereiden
musiikin kiemuroissa ja käyttäen luonnon ääniä, he ottavat yleisön mukaan
mielikuvitusmatkalle maan halki. Mappamondo on hollantilaisen ammattilaisryhmän musiikintäyteinen ja mielikuvitusta ruokkiva esitys, jossa maan
äänet heräävät eloon. Esitys sopii lapsille 2-vuotiaasta ylöspäin.
Liput 15 € / 10 € / 5 €, Liput ennakkoon www.itak.fi
Mappamondo on osa Yksin sateessa -festivaalin ohjelmistoa. Itä-Suomen
tanssin aluekeskuksen tuottama festivaali järjestetään
Joensuussa 28.- 30.11.2019.
Katso koko ohjelma ja osta liput: www.itak.fi

Pete Poskiparta – Mentalisti 3.0 (vierailu)
SU 1.12.klo 19.
Mentalisti 3.0 muuttaa käsityksesi mahdottomasta!
Pete Poskiparran uusi Mentalisti 3.0 on mieletön tykitys mielen ihmeitä,
mahdottomia tapahtumia ja hersyvän hauskaa komiikkaa. Koko valloittavan persoonansa peliin heittävä mentalisti lukee yleisönsä ajatuksia, leikkii
mielen illuusioilla ja kokeilee muistinsa rajoja.
30-vuotista esiintyjäuraansa juhliva mentalisti on rakentanut juhlakiertueensa ohjelman heittämällä koko osaamisensa peliin. Show´ssa on mukana
uudelleen sovitettuina parhaat ja kovimmat osuudet edellisiltä kiertueilta
sekä koko joukko kokonaan uusia, huolellisesti käsin poimittuja ihmeitä,
jotka saavat pääsi pyörälle. Tätä ei voi tarkemmin selittää, tämä on itse
koettava!
Kesto 1h 50min, sis. väliajan. Ikäsuositus yli 12-vuotiaille. Liput 30 €

Manifesti
LA 7.12. klo 19
SU 8.12. klo 19
‘Näinä aikoina viihde on vaikea laji.’
Työryhmä: Rauli Katajavuori & Juha Rautio
Runoilija-muusikko Juha Rautio ja sirkustaiteilija Rauli Katajavuori purkavat
ja tutkivat humoristisessa teoksessaan poikkitaiteellisuutta.
‘Jonglööri Samuli Männistön ja runoilijavirtuoosi Juha Raution Manifesti piti yleisöä lujassa
otteessaan.’ – Seija Lappalainen, Lapin Kansa.14.11.2011
‘Esitys kulkee ironian ja nerokkuuden rajalla.’ – Erika-Evely Eisen, Sirkuspyramidi 3/2012 Kantaesitykset Helsingin Cirko-keskuksessa 12. – 16.11.2014
‘Teos antaa ajateltavaa, naurattaa, ärsyttää, ja raivostuttaa. Manifesti kommentoi laajasti taiteen
tekemisen ympärillä ja välitiloissa olevaa.’ - Veera Kuure, Lapin kansa 7. 11.2016
‘Olen kuullut yleisöltä pelkkiä kehuja korkeatasoisesta esityksestänne!. Teidän kansainvälisen
tason esityksenne oli loistava huipennus luentopäivälle.‘
-huumoriasiantuntija, fil.lis. Reijo Virtanen 30.3.2016

Kesto 80min. Suositus yli 12-vuotiaille. Liput: 25 /15 €

AMALGAM (vierailu)
LA 14.12. klo 19
SU 15.12. klo 19
Ohjaus: Onni Toivonen ja Wilma Seppälä
Käsikirjoitus: Työryhmä
Jonglööri: Onni Toivonen
Tanssija: Wilma Seppälä
Äänisuunnittelu: Konsta Leinonen
Amalgam on teos jongleerauksen ja tanssin yhteentörmäyksestä. Teos tutkii
taiteenlajien rajapinnalta löytyviä mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia.
Amalgam vie katsojan matkalle jossa keho, liike ja objektit kulkevat toisiinsa
kietoutuneina kohti jotain osiaan suurempaa.
Jonglööri Onni Toivonen ja tanssija Wilma Seppälä ovat työskennelleet yhdessä keväästä 2018 lähtien. Toivonen on esiintynyt soolo- ja ryhmäteoksilla
yli 15 maassa ja hänet on palkittu kansainvälisillä sirkusfestivaaleilla. Hänet
tunnetaan liikkeellisestä ja uniikista jongleeraustyylistään. Seppälä opiskelee
Tukholman taideyliopiston Dance Performance -linjalla. Hän on
monipuolinen esiintyjä, jota kiinnostaa liikkeellinen keveys, kontrastit ja
komiikka sekä monitaiteiset produktiot.
Kesto 60min. Suositus yli 12-vuotiaille. Liput: 25 /15 €

Supiaisen ohjelmalliset pikkujoulut
LA 21.12. klo 19 (ainoastaan yksi näytös)
Sirkus Supiaisen ohjelmalliset pikkujoulut NÄYTTÄMÖllä
Tule seuraamme nauttimaan hauskasta ja viihdyttävästä pikkujouluohjelmasta. Ohjelmassa taikuutta, musiikkia ja sirkusohjelmaa. Liity seuraamme
ja tule kilistämään kanssamme syyskauden päättymisen ja joulun kunniaksi.
Pikkujouluohjelman kesto 90min. Suositus yli 12-vuotiaille. Liput: 25 /15 €

Tilausnäytäntö NÄYTTÄMÖllä:
Kokoa ystävät, henkilökunta, asiakkaat tai yhteistyökumppanit viihdyttävän
elämyksen äärelle. Tarjoamme kokonaisia esityksiä yksityisille ja yhteisöille
tilausnäytäntöinä. Tulemme mielellämme esiintymään myös asiakkaan omiin tiloihin. Myös erilaiset ohjelmakokonaisuudet ovat mahdollisia yksityistilaisuuksiin.
NÄYTTÄMÖn tiloja on mahdollista vuokrata myös erilaisiin tilaisuuksiin.
Vuokraamme tilaa ensisijaisesti esitysvierailuihin, kulttuuritapahtumien
käyttöön ja seminaareihin.
Sirkus Supiaisen tulevat esiintymiset löydät: http://supiainen.com/esitykset
Pystymme myös toteuttamaan tapahtumatuotantoja NÄYTTÄMÖn
ulkopuolella ja vuokraamme myös kalustoamme.
http://supiainen.com/valineiston-vuokraus
Kysy lisää: supiainen@supiainen.com / 0451209383

Sirkus Supiaisen muuta toimintaa NÄYTTÄMÖLLÄ:

TYÖTTÖMIEN TEATTERI (ilmaisupaja)
Työttömien Teatteri -hankkeen lähtökohtana on ehkäistä syrjäytymistä ja
sosiaalista pahoinvointia teatteritoiminnan avulla.
Työttömien Teatteri -hanke toteutetaan sosiaalisen ja soveltavan teatterin
keinoin.
Työttömien Teatterissa toimii arkipäivisin työttömille suunnattu
ilmaisupainotteinen työpaja. Työpajalle hakeudutaan kuntouttavan
työtoiminnan kautta. Työpajalla voidaan toteuttaa esimerkiksi
monimuotoisesti ja osallistujalähtöisesti kokoillan näytelmä tai lyhyempiä
esityksiä, nukketeatteria tai vaikka kuunnelma. Kaikessa Työttömien
Teatterin toiminnassa pyritään vahvistamaan osallistujien vuorovaikutustaitoja, toimijuutta, itsetuntemusta ja elämänhallintataitoja erilaisten ilmaisullisten ja toiminnallisten menetelmien avulla.
Näytelmät ovat kantaaottavia ja niiden pyrkimyksenä on tuoda osallistujien ääni kuuluviin - osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja aktiivisempaa
kansalaisuutta.
Sirkus Supiaisen Työttömien teatteri toteutetaan yhteistyössä Joensuun
kaupungin ja Siun Soten kanssa ja on osa Joensuun KAKE 2.0 -hanketta.
Hanketta rahoittavat Joensuun kaupunki, Etelä-Savon ELY-keskus sekä
Euroopan Sosiaalirahasto.

SUPIAISEN SIRKUSKOULU
Sirkus Supiainen ry:n koulutustoiminnan pääpaino on päämäärätietoisessa
nuorisotyössä ja sirkusharrastuksen mahdollistamisesta lapsille ja nuorille.
Sirkustaiteen opetuksessa yhdistyvät oivasti liikunta- ja taidekasvatus,
sosiaalinen ja henkinen kehitys sekä taiteidenvälisyys.
Opetuksen tavoitteet perustuvat taiteen perusopetuksesta annetun lain
(633/98) perusteella valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin,
joita sovelletaan paikallistasolla.
Sirkus Supiainen tarjoaa sirkusopetusta myös aikuisille.

lisätietoa:
http://supiainen.com/projektit/sirkuskoulu

Tervetuloa!
Paikalliseen palvelevaan huonekalu- ja mattomyymälään.
Stemma Surakka
Pilkontie 7 Joensuu
www.stemma.fi/myymalat/joensuu/

SYKSY 2019
Duo Sabok: Sabotage (demo) 		
3.8. klo 19
Ulkopuolella 			
7.9. klo 18
RaU Kat (ulkoilmaesitys) 		
7.9. klo 20
Ulkopuolella 			
8.9. klo 18
Ulkopuolella 			
13.9. klo 18
Kiertävän tarina 			
7.9. klo 16
Taikuri 				
14.9. klo 18
Yhden miehen sirkus 		
14.9. klo 19
Ulkopuolella 			
15.9. klo 18
Yhden miehen sirkus 		
15.9. klo 19
Kai Kuutamon matkalaukkusirkus
21.9. klo 19
Kai Kuutamon matkalaukkusirkus
22.9. klo 11
Kaikki pelastettu -monologiesitys
28.9. klo 19
Kaikki pelastettu -monologiesitys
29.9. klo 19
Fatal Instrument SHOW		
5.10. klo 19
Fatal Instrument SHOW		
6.10. klo 19
db (kantaesitys) 			
12.10. klo 19
db 				
13.10. klo 19
TOM OF CIRCUS (toiveuusinta)
19.10 klo 19
TOM OF CIRCUS (toiveuusinta)
20.10 klo 19
db 				
26.10. klo 19
db 				
27.10. klo 19
TOM OF CIRCUS (toiveuusinta)
2.11. klo 19
TOM OF CIRCUS (toiveuusinta)
3.11. klo 19
[heresy] (toiveuusinta) 		
9.11. klo 19
[heresy] (toiveuusinta) 		
10.11. klo 19
Race Horse Company: Chevalier
16.11. klo 19
Race Horse Company: Chevalier
17.11. klo 11
db 				
23.11. klo 19
db 				
24.11. klo 19
Yksin sateessa -festivaali 		
28.11. klo 19
Yksin sateessa-festivaali		
30.11. klo 15
Pete Poskiparta: Mentalisti 3.0
1.12. klo 19
Manifesti (Joensuun ensi-ilta)
7.12. klo 19
Manifesti 			
8.12. klo 19
Amalgam				14.12. klo 19
Amalgam 			
15.12. klo 19
Supiaisen ohjelmalliset pikkujoulut
21.12. klo 19

www.teatterinayttamo.fi
www.supiainen.com

