European juggling convention 2010
24.7. -1.8.2010
Joensuu, Finland
Järjestäjänä: Sirkus Supiainen ry.
Patron of the Festival: Minister of Culture and Sport Stefan Wallin
Dear friends of the Circus Arts,
Circus speaks in a language which doesn’t necessarily require words to understand.
That is why circus is a very international art form and a significant part of the field of
arts and culture. This is also true in Finland. We have hobbyists, training and professionals in our country. During the past few years circus arts have undergone huge
structural development which has translated into increasing activities and diversity.
Finnish circus is also internationally acknowledged. As a proof of that we have been
granted the privilege of organizing the largest juggling event in the world. I would like
to express my thanks for all those who have participated in organizing this event. For
the all friends of the circus arts, I also wish great moments with art, skill and why not
with magic as well. For true mastery often appears to be magical.
Helsinki, 26. January 2010

Tapahtuman järjestäjältä 20.12.2010:
EJC2010 -tapahtuman toteuttaminen on ollut pitkä projekti. Se
sai alkusysäyksen jo vuonna 2003 Tanskassa, mutta totta tästä
alkoi muodostua vasta myöhemmin. Nyt kirjoittaessani tätä
tapahtuman loppuraporttia olo on jotenkin haikea, vaikka työtä
ja esteitä oli paljon ajattelemaani enemmän. Tapahtuma ei olisi
onnistunut ilman kaikkia vapaaehtoistyötä tehneitä, saamiamme apurahoja, eikä ilman Joensuun kaupungin tukea. Kuitenkin
suurimman kiitoksen olen velkaa kaikille niille, jotka olivat
toteuttamassa hanketta kanssani. Ilman heitä mikään tästä ei
olisi toteutunut.
Itse tapahtuma EJC2010 oli onnistunut. Vieraat ympäri maailman olivat tyytyväisiä niin tapahtumapaikkaan, ohjelmaan,
majoitukseen kuten loistavaan säähän. Tapahtuman aikana
rikottiin Suomen kaikkien aikojen lämpöennätys ja lämpömittari kohosi tapahtuma-alueellakin useamman kerran yli 40
asteen lämpötilan.
Tapahtuma näkyi myös paikallisten arjessa, Taitokortteliin
toimme sirkusnäyttelyn sekä näyttelyn EJC:n historiasta.
Torilavalle järjestimme ohjelmaa viitenä päivänä, neljä tuntia
kunakin. Lisäksi Paraati halkoi kaupungin saattaen asiasta kiinnostuneet katsomaan tapahtuman avajaisia Ilosaareen. Tämän
lisäksi tapahtumamme tuligaala keräsi yli neljätuhatpäisen
yleisön. Tästä olimme itsekin äärimmäisen yllättyneitä. Tämän
kaiken tarjosimme ilmaiseksi paikallisille ihmisille.
Sen lisäksi että tarjosimme paikalle saapuneille osallistujille ja
paikallisille ihmisille korkeatasoista ohjelmaa tarjosimme valtaosan ohjelmasta internetin välityksellä myös koko maailman
nähtäville EJC2010 LIVE:n kautta. Valtaosa tapahtumamme
ohjelmasta ja osa työpajoista välitettiin suorana nähtäväksi
missä tahansa. Tätä ei ole totetutettu kertaakaan aikaisemmin
EJC -tapahtumien historiassa. Erään avoimella lavalla esitetyn
ohjelman aikana esiintyjä kihlasi tyttöystävänsä ja heidän sukulaisensa katsoivat tapahtumaa EJC2010LIVE:n välityksellä.
EJC2010 -tapahtuma huomiotiin hyvin myös mediassa, Aamulehti, Karjalainen ja Helsingin Sanomat kirjoittivat tapahtumasta useamman jutun jokainen, lisäksi tapahtuma näkyi
televisiouutisissa ja varsin laajasti FST:llä esitetyssä dokumentissa nimeltä Riippumaton mies.
Kerrottavaa olisi vaikka kuinka. Yhdeksän vuorokautta
Joensuussa 1200 jonglöörin seurassa, voinette uskoa ettei
tylsiä hetkiä ollut. Australialainen klovni Rumpel Stilskin esitti
EJC2010 -tapahtumassa maailman pisimmän yhtämittaisen esityksen, esitys kesti 26,5 tuntia ja teki tälläkin tavalla historiaa
EJC2010 -tapahtuman nimiin. Sirkus Supiainen teki kulttuurihistoriaa järjestämällä tämän tapahtuman Suomessa. Vasta nyt
on Suomi ja Joensuu kirjoitettu osaksi Eurooppalaisen jongleerauksen historiaa. Lisäksi EJC2010 Joensuussa on merkittävä
myös euroopanlaajuisesti olemalla tällä hetkellä sekä itäisin
että pohjoisin paikka, jossa EJC-tapahtuma on ikinä järjestetty.
Tästä huolimatta paikalle saapui 1200 jonglööriä ympäri maailman tapaamaan tuttuja, tutustumaan uusiin ihmisiin, pitämään
hauskaa ja mikä tärkeintä jakamaan iloa yhteisen asian parissa.
Tapahtuman taiteellinen johtaja,
Samuli Männistö

Tuotanto:
EJC2010 -tapahtuman pääjärjestäjä on Sirkus Supiainen ry.
Sirkus Supiaisen jäsenten lisäksi tapahtumaa oli toteuttamassa
moni tähän yhdistykseen kuulumaton. Heidän työpanoksensa
on aivan yhtä tärkeä.
Tapahtuman järjestäjät:
Yhdistys:
Sirkus Supiainen
Visuaalista sirkusta ajatuksella.
Sirkus Supiaisen esityksissä yhdistyy sirkus, teatteri, nukketeatteri ja esitystaide. Supiainen toimii avoimin mielin ja
eri taidemuotojen raja-aitoja kaataen. Sirkus Supianen uskoo
rajattomaan taiteeseen, rohkeaan kokeiluun ja vastavirtaan
kulkemiseen.
Sirkus Supiainen on 1997 perustettu esiintyvä sirkusryhmä,
joka toimii laaja-alaisesti esittävän taiteen kentällä. Ryhmän
perustajajäsenet ovat Samuli Männistö ja Laura Poranen.
Sirkus Supiainen rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna 2000.
Yhdistyksen kotipaikka on Eräjärvi.
www.supiainen.com
Henkilökunta:
Laura Poranen Finance, Technical production, Traders
Janika Hämäläinen General Production
Samuli Männistö Artistic management, Lead manager
Veikko Sariola PR, Web-master, Secretary
Antti Herva Visual Identity
Mika Haaranen Technical production
Tommi Ollikainen T-shirts, Graphic Design
Ville Piiparinen Web-master
Lauri Kärkkäinen Decoration, Maps, T-shirts
Sirpa Uimonen FYCA Contact, Parade
Matthieu Myrsky IT Management
Ville Ritola Translation
Miika Nuutinen Logistics
Luke Burrage Open Stage manager
Markus Aukio Sound
Nathan Rae EJC 2010 Internet Live
Tomi Peltola Technics
Matias Koskimies Technics
Miss Hanne-Lore Renegade
Alisia Alanen Artist host
Antti Suniala Fire Stage Manager
Salla Hakanpää Info desk
Jutta Aalto Signs
Laura Koskinen Signs
Kaj-Mikael Schütt Traders Area
Deirdre Toher Volunteer desk
Kaisa Kutilainen Café
Vespa Laine Café

EJC2010 Tapahtumapaikat olivat Joensuu Areena, sekä
Louhelan kenttä, jonne pystytettiin kaksi sirkustelttaa.
Pienempi noin kolmesataa henkilöä vetävä Renegade-teltta
sekä kahdentuhannen ihmisen ns. ‘Party big top’ -teltta. EJC:n
työpajat pidettiin pääasiassa Areenalla. Areenaan mahtuu 7000
ihmistä, joten tila ei olllut ongelma. Suuremman teltan yhteyteen oli sijoitettu anniskelualue, joka ulottui osin teltan sisään
ja osin sen ulkopuolelle. Ohjelmasta avoinlava sekä tapahtuman muu ohjelma järjestettiin Areenassa ja bändi-illat sekä
renegade-lava teltoissa. Molemmissa paikoissa oli kiinteä lava
ja esitystekniikka koko tapahtuman ajan. Gaala järjestettiin
Areenassa. Tulialue rajattiin telttojen taakse Louhelan kentälle.
Avajaisesitys tapahtui Ilosaaressa ja paraati avajaisiin kulki
kaupungin halki. Tapahtuman aikana järjestettiin EJC-ohjelmaa
Joensuun torilla, osana Joensuun kulttuuritorin ohjelmaa. Pelit
ja leikit sekä kaikille ilmainen Tuligaala järjestettiin
Laulurinteellä.
Majoitus:
EJC:n majoitus järjestettiin pääasiallisesti Linnunlahti Campingissa. Lisäksi tapahtumavieraita majoitettiin Kesähotelli Ellissä
ja Partiomajassa.
Ruokailu:
Louhelan kentällä Lucy’s place tarjoili ruokaa sekä henkilökunnalle että tapahtumavieraille. Lisäksi Areenalla oli Cafe Diabolo, joka tarjosi halpaa kahvia ja pikkusuolaista.
TELTAT
Iso Kirja ry:ltä
35 x 49,5 m teltan party teltta
14 x 25,4 m renegade teltta
Teltat pystytettiin ja purettiin vapaaehtoisten avulla

Tapahtuma-alueen ulkopuoliset ilmaiset tapahtumat:
Näyttely Taitokorttelissa:
“Portraits of Jugglers” Björn Gammalsin näyttely EJC2010
-tapahtuman aikana Taitokorttelissa.
Avoinna : Ma - Pe 10-17, lA 10-15, Su (Heinäkuu) 12-16.
Joensuun kaupungin torilavalla esitettiin EJC2010-tapahtuman
aikana sirkusesityksiä la 23.7. to 29.7. pe 30.7. ja la 31.7.
Paraati sunnuntaina 25.7. klo 14:00
EJC2010 -tapahtuman avajaiset Ilosaaressa
sunnuntaina 25.7. klo 16:00
Tuligaala Laulurinteella perjantaina 29.7. Klo 23:00
Kävijämäärät:
EJC2010-tapahtumaan osallistujat: 1200
Katsojamäärät eri tilaisuuksissa ja esityksissä:
Torilavan katsojamääriä on hyvin vaikea arvioida mutta uskon
että moni pääsi osalliseksi tarjoamastamme ohjelmasta.
Avajaiset Ilosaaressa: 800 (arvio)
Tuligaala: 4000 (arvio)
Gaala: 1500 (loppuunmyyty)
Special stage:Marco Paoletti, Wes Peden 1000 (arvio)
Special stage: Finns and friend 1000 (arvio)
Special stage: Cie ea eo 1000 (arvio)
Special stage: FYCA Gala 1000 (arvio)
Special stage: Team RDL 1000 (arvio)
Special stage: Luke Wilson, Jay Gilligan, Sakari Männistö
1000 (arvio)
Openstage: Suomi- ilta 1000 (arvio)
Openstage: Tiistai 1000 (arvio)
Openstage: Keskiviikko 1000 (arvio)
Openstage: Torstai 1000 (arvio)
Openstage: Perjantai 1000 (arvio)
Katsojia tilaisuuksissa yhteensä: 18500

Tapahtumaan osallistuneet sirkusvälinemyyjät:
Henry’s
Ballaballa GmbH
Aerotech
Play Juggling
PassePasse
Fire Circle
Salza Fire Gear
GORA Firegear
Sirkus Kumiankka
Lehdistö:
Helsingin sanomat 4 juttua
Karjalainen 4 juttua
Aamulehti 1 juttu
Lisäksi televisiossa tapahtumassa oli insertti kymmenen uutisissa jne.
SFT:n dokumentti Riippumaton mies
EJC2010 tapahtuman tukijat:
Joensuun kaupunki
Opetusministeriö/Taiteen keskustoimikunta Pohjoiskarjalan
taidetoimikunta
SKR Pohjois-Karjalan rahasto
Kordelinin säätiö
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Sirkuksen tiedotuskeskus
Suomen Nuorisosirkusliitto
Yhteistyössä:
Agit cirk
Suomen Diaboloseura

EJC2010 OHJELMA:
kaikki missä lukee (EJClive!) lähetettiin katsottovaksi myös
internetin välityksellä
Lauantai 24.7.
Tapahtumapassien myynti alkaa kello 12:00,
Leirintä avautuu.
Sunnuntai 25.7.
klo 14:00 Paraati,
Joensuu Areenalta kaupungin halki Ilosaareen.
klo 16:00 Avajaiset, sunnuntai Ilosaari
Juontaja: Luke Burrage
puheet: Samuli Männistö, Björn Gammals, Riitta Myller
Ohjelma:
Stephen Langley
Markus Furtner
Kaj-Mikael Schütt
Ginger Tom
Jerina Hintikka
Ron Beeri
Petter Wadsten
klo 20:00 Wes Peden Show (US)
Wes Pedenin esitys on kuin istuisit, jättimäisen ruostuneista
autonosista kootun linnun vieressä, sen tilatessa mustaa kahvia
vakiokahvilassasi.
Tämä esitys on myös kuin isku takaraivoosi ylikypsällä greipillä ja kun kaääntyisit katsomaan mistä tämä isku tuli tajuaisit
ettet koskaan kertonut sille vakuutuksia myyvälle tytölle kuinka
hyvältä hän näytti kumisaappaissaan.
Wes Peden Show sisältää myös joitain ihan siistejä jongleeraustemppuja.

klo 20:30 Marco Paoletti, 12 pieces of Stuff (ARG/GER)
Marco Paoleti on kiertänyt ympäri maailmaa etsien uusia
ideoita kuinka jongleerata ja kuinka esiintyä. 12 pieces of stuff
on syntynyt yhteistyössä VJ Christian Kielblockin ja muusikko
Milian Vogelin kanssa. Esitys esittelee12 tapaa yhdistää jongleerausta, musiikkia, videoprojisointeja ja live-kuvaa yhdeksi
osiaan suuremmaksi kokonaisuudeksi.
Klo 21:00 Welcome to EJC Live! with Nathan Rae (EJCLive!)
TYÖPAJAT:
10:00 SNSL show workshop part 1.
11:00 Flying hats w/ Antolio
12:00 Passing from Berlin 1 - 3/4/5 clubs for all levels, w/
Jochen, Karo, Flo (EJCLive!)
17:00 Vertax is Rubbish by Marko Akkanen (EJCLive!)
22:00 EJC2013 w/ Par Haz’Art

Maanantai 26.7.
Klo 17:00 Finns and friends (EJCLive!)
Juontaja: Samuli Männistö
Esitykset
Jani Suihkonen
Tony Pezzo (US)
Lauri Koskinen.
Klo 20:00 Suomi maanantai (EJCLive!)
Juontaja: Samuli Männistö
Ohjelma:
Kalle Lehto
Toni Roswall
Sampo Kurppa
Jarmo Humalajärvi
Antti Nerg
Kaj-Mikael Schütt
Petra Schütt
Lauri Koskinen
Jerina Hintikka
Antti Nerg & Markus Nivala
26.7. 22:00 Vallilan tango
Vallilan Tango on nostalgista suomalaista tanssimusiikkia
soittava seitsenhenkinen tanssiorkesteri Helsingin Vallilasta.
Yhtyeen repertuaariin kuuluvat peruslavatanssit: tango, valssi,
hidasvalssi, foksi, hidas foksi, beguine, humppa, jenkka,
polkka, rumba...
Yhtyeen kokoonpanossa soittaa viulu (Mari), klarinetti (Antti),
trumpetti (Jenni), hanuri (Sakari), kontrabasso (Ilpo) sekä
rummut (Artsi). Eksoottista lisäväriä perinteiseen orkesterikokoonpanoon tuo hollantilainen solisti Hans Wessels, joka
tulkitsee riipaisevat iskelmät kotimaansa jättäneen immigrantin
haikeudella.

TYÖPAJAT
RdL Renegade design labs w/ Jay Gilligan, Luke Wilson, Erik
Åberg, Wes Peden, Patrik Elmnert
10:00 SNSL show workshop part 2.
11:00 Acrobatic for duos, A+B Niveau w/ Jürgen, Sandra, Feli
11:00 Simple magic w/ Kevin
12:00 Flying hats w/ Antolio
12:00 Juggling for beginners RUS ENG by juggling school
«Ogo» (Russia).
12:00 Rubiks cube w/Peter Åberg Part 1 (EJCLive!) Geek point
12:00 English Concertina playing for beginners w/ Concertino
12:00 Handstands for beginners / intermediate w/ Christian
(near climbing wall)
13:00 Kendama workshop 1 (EJCLive!)
13:00 Advanced cubing w/Peter Åberg Part 1 Geek point
13:00 Passing from Berlin 2 - 3/4/5 clubs for all levels, w/
Jochen, Karo, Flo Arena
13:00 Poi-throws (all levels) w/ Asaf Poiboy
14:00 Siteswap Games and Gadgets and Abstractions w/Daniel
Shultz (EJCLive!) Geek point
15:00 Floorplay w/Daniel Shultz Part 1 Geek point
16:00 music with Milian
16:00 transitions between synch and asynch Geek point
16:00 Yoyo w/ Jumpes TYH.de (by the climbing wall)
16:00 Tango w/ Ernie (front of children area)
18:00 Nospin diabolo with Marko
18:00 Beyond 7-club 3-count passing w/ Caspar+James (by the
climbing wall)

Tiistai 27.7.
00:00 Rumpel 26,5h esitys Renegade teltassa
17:00 Companie Ea eo/ m2 (EJCLive!)
Neljä jonglööriä lukittuna näyttämölle joka pienenee pienenemistään. Yksityisyyden vähentyessä heijastuu se niin
agressioina kuin riippuvuutena. Aivan kuten parisuhteet voivat
kärsiä agressioista ja riippuvuudesta voi kärsiä myös
jongleeraus. Ahtaus vähentää tilaa persoonallisuudelle, ahtaus
ei anna vapautta ja tekee tekemisestä intensiivisempää ja jopa
väkivaltaisempaa. m2 on sirkusesitys ilman ulospääsyä. Neljä
jonglööriä pakotettuna pienenevään tilaan, jossa pelko itsensä
menettämisestä on ilmiselvää.
20:00 Open Stage (EJCLive!) Arena Stage
1. Jeremy Rings Ireland France
3. Dai Zaobab Buugeng Japan
4. Eljoh and Nikki Devilstick Netherlands			
6. Joris de Jong clubs + suitcase netherlands		
7. Upsala Studio Acrobalance Russian			
8. Anni Clubs Hat Germany
9. Ludo Balls, hat, can France
10. Stefan Sing Balls, Germany
11. Rinus, Belgium
22:00 Party Tent: Club Agit-Cirk
Ilta Agit-Cirkin seurassa, mukana Joose Keskitalo, Sakari
Männistö, Miika Nuutinen, Sampo Kurppa, Marjo Ylikorva ja
juha Rautio. Agit-Cirk on Suomalainen sirkus/musiikki/runo
yhdistys, jonka perustivat Sakari Männistö, Samuli Jokinen ja
Marjo Ylikorva vuonna 2005.
TYÖPAJAT
RdL Renegade design labs w/ Jay Gilligan, Luke Wilson, Erik
Åberg, Wes Peden, Patrik Elmnert
10:00 SNSL show workshop part 3.
11:00 Flying hats w/ Antolio
11:00 Acrobatics for theater/clown w/ Christian (at the mats)
12:00 Contact juggling for beginners (bodyroll and multiball)
RUS ENG by juggling school «Ogo» (EJCLive!)
12:00 Rubiks cube w/Peter Åberg Part 2 Geek point
12:00 Bouncing balls w/ Frida Odden (close to McDonald’s
banner)
13:00 Kendama workshop 2
13:00 Organic juggling with Stefan Sing 1 (EJCLive!)
13:00 Advanced cubing w/Peter Åberg Part 2 Geek point
14:00 Headfucks and Games with Luke Wilson (EJCLive!)
14:00 Contact staff w/ Steve (via MCP) (near climbing wall)
14:00 Poi-flowers (all levels) w/ Asaf Poiboy
14:00 - 27 ti 15:00 Beginners Lasso
14:00 Beginner Lasso w/ Peter
14:30 Guided tour of the Juggling Exhibition w/ Sonja (start in
the front of Arena)
15:00 video editing with Christian
15:00 Floorplay w/Daniel Shultz Part 2 Geek point
15:00 Beginning Partner Poi w/ Greg + Margaret
16:00 Club Kick-ups with Luke Wilson
16:00 Poi for beginners (between mirrors & children area) w/
Kathrin & Dacibor
16:00 Contact improvisation jam (near the windows)
18:00 No-spin diabolo w/ Marko (EJCLive!)
18:45 Lefty righty passing w/ Caspar + Ian (by the climbing
wall), starts after the show

Keskiviikko 28.7.
11:00 SDS Diabolothon european Open.
Suomen Diaboloseuran järjestämä diabolo-seitsenottelu käytiin
Joensuu Areenan viereisellä urheilukentällä. Kilpailuun otti
osaa noin 30 diabolourheilijaa ympäri Euroopan. Lopulta
kaikki palkintosijoitukset jäivät Suomeen ja Euroopan mestarin
tittelin sai Jouni Ihalainen.
15:00 Special Show: ShakeThat! (EJCLive!) wifi permitting
ShakeThat kutsuu teidät baariin, jossa viisi tarjoilijaa tarjoilee
parhaat coctailit ikinä. Tervetuloa seuraan ja olemme varmoja
että yllätyt. Tule ja nauti. Tule ja maista. Olet hyvin tervetullut.
17:00 Arena Stage: Finnish Youth Circus Association Gala
Suomen Nuorisosirkusliitto piti EJC2010-tapahtuman
aikana oman nelipäiväisen leirinsä. Tässä esityksessä näet mitä
Suomen nuorisosirkusliitossa tapahtuu.
20:00 Open Stage (EJCLive!)
1. Sakurai Cigar boxes Japan
2. Upsala zirk club group Russian			
3. Frida Balls Norway
4. Yoneya Shakercups Japan
5. Jürgen and Philine Acrobatic German
6. Eric Longequel balls France
7. Matt Devilstick England
8. Shigezou Balls Japan
9. Danni Juggle and flutes USA
10. Upsala zirk breakdance Russian			
12. Komei Contact and 3 balls
23:30 Fire Open Stage (EJCLive!) wifi permitting Fire Area
23:59 Club Renegade (EJCLive!) wifi permitting Renegade

Jaakko & Jay 28 ke 22:00
Punkkareista eräät haluavat isot marsut ja tuplabasarit, toisille
riittää kustannustehokkaampikin ratkaisu. Tamperelainen
kaksikko Jaakko & Jay lukeutuu jälkimmäisiin. Kaverukset
luottavat riisutun rumpukioskin ja akustisen kitaran voimaan.
Ja jos yleisöltä kysytään, vähempi parempi. Se on huomattu
kevään aikana, kun tämä duo on tehnyt selvää jälkeä klubista ja
olohuoneesta toisensa perään.
Jaakko & Jay ovat käyneet tykittämässä tarttuvaa folkpunkkiaan briteissä ja jenkeissä saakka. Amerikan mantereella bändi
esiintyi muun muassa trendsetter-lehti NME:n järjestämässä
klubi-illassa.
Tämä orkesteri on kuin mittatilaustyönä festarikesään laadittu.
Pistä tälle keikalle kestävät tennarit, niitä on kaksikon keikalla
tuhoutunut useampia!

TYÖPAJAT
RdL Renegade design labs w/ Jay Gilligan, Luke Wilson, Erik
Åberg, Wes Peden, Patrik Elmnert
10:00 Massage w/ Nicolas (camping entrance) bring mats and
massage oil! Camping
11:00 Flying hats w/ Antolio
11:00 Playing card manipulation w/ Thierry Geek point
12:00 Juggling for beginners RUS ENG by juggling school
«Ogo» (Russia).
12:00 Rubiks cube w/Peter Åberg Part 3 Geek point
13:00 Organic juggling with Stefan Sing 2 Arena
13:00 Siteswap Generation Part 2 (passing) w/Daniel Shultz &
Doreen Grossmann Geek point
13:00 Beginners hooping w/ Safire
13:00 Acrobalance intermediate w/ Christian @ Arena Mats
14:00 Graphic juggling notation w/ Samuli Männistö (EJCLive!) Geek point
14:00 Capoeira workshop + Roda (near arena volley net)
14:00 3 balls upside down and body throws (close to bouncy
castle)
14:00 Hoop trick sharing
15:00 Juggling with Marco Paoletti (EJCLive!)
15:00 Devilstick for beginners w/ Markus Furtner (next to
windows)
15:00 Devilstick for beginners w/ Markus Furtner (next to
windows)
16:00 Partner Poi Tricks + Transitions with Greg + Margaret
(EJCLive!)
16:00 Intro to double staff w/ Steve (via MCP)
16:00 Buugeng w/ Dai Zaobab (by the miller)
17:00 Passing from Berlin 4 - 3/4/5 clubs for all levels, w/
Jochen, Karo, Flo
18:00 Sign Language w/ Cie 1880 @ Gimper Before

Torstai 29.7.
17:00 Specialshow: Luke wilson / Spiegelei, (UK/GER)
Entropia on yksisuuntainen tie.
Jarruja ei ole. Kaasupoljin on pohjassa.
Jos homma alkaa heitolla, päättyykö se koppiin?
Vai pudotukseen?
Onko kyse kontrollista, vai väistämättömän hyväksymisestä?
Jos me päätämme säännöt,
kuka sanoo mitä on epäonnistuminen? Tai miten onnistumme?
Onko sillä merkitystä, että katsooko kukaan?
Katsotko sinä?
Minä katson.
Ohjaus, suunnittelu ja esiintyminen: Luke Wilson

Jay Gilligan & Erik Nilson / REFLEX, (US/SWE)
Reflex. Ryhmä määrittelee uuden sirkuksen ja kiteyttää jongleerauksen tulevaisuuden oikealla jongleerauksella. Reflex ei
ole videopeli. Reflex tapahtuu oikeasti. Reflex on totta.
Ohjaus: Jay Gilligan, kaikki muu: Jay and Erik Nilson yhdessä.
Sakari Männistö/unnamed (FIN)
Sakari Männistön esitys sisältää keilajongleerausta kuten myös
musiikkia John Cagelta ja Mauricio Kagelilta. Vielä nimetön
esitys tutkii jongleerauksen rytmiä, tasoja ja suuntia. Esitys saa
ensi-iltansa 2011
20:00 Open Stage (EJCLive!)
1. Sophie Hooping Hungary
2. Kalvin Crystals Germany
3. Petter Rings Sweden
4. Tomi Diabolo Finland
5. Trick BrothersVaclav, Adam Club passing Czech Republic
6. Tempei Devilstick Japan
7. Peter Arberg balls rhyths Sweden
8. Dragon Rabbit Shakercups Japan		
9. Asaf Poi Boy Poi Israel
10. Pavel Gorsky Contact juggling Russian
11. Teruki Balls Japan
12. Jacob Sharpe Diabolo USA
22:00 From Stable
Espoon ja Kauniaisten välille perustettiin viime kesänä kokoonpano, jonka jäsenet yhtäaikaisesti oivalsivat vanhojen rytmien
ja uuden aallon sopusoinnun.
Talven kylmyydessä lähdettiin latoon, jossa tallennettiin nauhalle osa siitä uusvanhasta vimmasta, joka tulee avautumaan
kuulijalle kokonaisuudessaan keikalla.
http://www.myspace.com/fromstable

23:00 St. Felix
http://www.stfelixband.com/
23:30 Light Night by K8 (EJCLive!)
K8 valoyö järjestetään nyt ensimmäistä kertaa EJC-historian
aikana. Esityksessä jongleerataan ainastaan pimeässä hohtavilla
ja valoatuottavilla välineillä.
23:59 Club Renegade

TYÖPAJAT
00:00 RdL Renegade design labs w/ Jay Gilligan, Luke Wilson,
Erik Åberg, Wes Peden, Patrik Elmnert
09:30 Hatha Yoga for beginners 2 @ middle of green field
10:00 Earning livinhg as a performer
11:00 Flying hats w/ Antolio
11:00 Acrobatic A and B niveau w/ Feli, Jürgen, Sandra @
Beach Camping
12:00 juggling balls with feet with Emilia Tau (EJCLive!)
Arena
12:00 Juggling for beginners RUS ENG by juggling school
«Ogo» (Russia).
12:00 Spirographic Walking Patterns w/Daniel Shultz Geek
point
12:00 Handstands beginners / int. w/ Christian @ Climbing
wall
13:00 Organic juggling with Stefan Sing 3
13:00 Diabolo state graph. + ideas for ‘complete’ diabolo juggling notation Geek point
13:00 Hooping transitions and combination creation w/ Safire
14:00 Juggling state graphs: a mathematical point of view w/
Harri, Ph.D. Geek point
14:00 Double staff grid and hybrid theory w/ Steve (via MCP)
14:00 Contact improvisation jam (near the windows) (EJCLive!)
14:00 4 person passing patterns @ Arena seats
14:00 Hoop trick sharing (EJCLive!)
15:00 Contact stalls & wishes w/ Kelvin (on the green)
15:00 Poi for beginners Pt. 2 w/ Dacibor & Kathrin @ between
mirrors and children area
16:00 Coctail flair workshop By ShakeThat
18:00 How to save a life w/ Dr. Helen Geek point

Perjantai 30.7.
17:00 Special Show: TEAM RDL (EJCLive!)
RdL toivoo palauttavansa jongleerauksen juurilleen. RDL
ei välitä rajauksista taiteen, urheilun, viihteen, kilpailujen,
näytöksien tai esityksien välillä. Jongleerauksen historia tapahtuu nyt. On turhaa puhua mitä teemme, haluamme puhua mitä
teemme tekemällämme. Nyt on aika katsoa temppujen lisäksi
myös muotoja ja laatuja niiden takana.
Lapsina harjoittelimme kunnes kätemme vuosivat verta. Vanhenimme muttemme koskaan kasvaneet. Harjoittelemme yhä
tunnista toiseen joka päivä, antaaksemme esineille elämän edes
hetkeksi.
RDL on jongleerauksen seuraava kehityksen askel. RDL on
jongleerausta jongleerauksen vuoksi. RDL on neljäs muoto.
20:00 Open Stage (EJCLive!)
1. Oliver – Fluid Devilstick Hungary
2. Nicolas balls France
3. Declan Club swinging Irish
4. Ludo hats balls France
5. Yufi Diabolo Czech Republic
6. Gana Contact Russia
7. Joris BottlesBelgium		
8. Jonas Staff Germany
9. Jimmy Gonzalez Balls Spain
10. Malte and Achim Clubs and beatbox Germany
11. Zap (Anna Fimina) Contact juggling Russian
12. Kentero Balls Japan
13. Viktor Clubs Sweden

22:00 AAVIKKO
Syntetisaattoriyhtye Aavikko perustettiin lähes 15 vuotta sitten
Siilinjärvellä, Pohjois-Savossa, musikaalisesti luovien ja idearikkaitten, tuolloin vielä teini-ikäisten poikien toimesta. Yhtye
aloitti studiolevyjen teon vuonna 1996 “Aavikko”-ep:llä ja
vuonna 1997 julkaistiin ensimmäinen albumi “Derek”, josta on
tullut hyvin suosittu “musadiggareitten” keskuudessa. Viidentoista vuoden aikana Aavikko on pitänyt lukuisia konsertteja
sekä kiertueita ympäri maailmaa ja saavuttanut ystäviä eri ikiä
ja sukupuolta edustavista kansalaisista. Yhtye on tunnettu myös
useista television viihdeohjelmiin tekemistään tarttuvista tunnusmusiikeista. Ensimmäisen albuminsa jälkeen he ovat syventyneet elektronisen instrumentaalimusiikin tematiikkaan yhä
syvemmin ja noin joka neljäs vuosi heiltä on ilmestynyt uusi
levy (“Multi Muysic” 2001, “Back from Futer” 2005), jolla he
ovat taas kasvattaneet kuulijakuntaansa. Aavikon viimeisin,
neljäs levyn “Novo Atlantis” jatkaa yhtyeen mielenkiintoista
ekskursiota futuristiseen äänimaailmaan kappaleilla, jotka ovat
nimetty tieteen ja musiikin yhteisellä kielellä, latinalla. Erilaiset
genrethän eivät ole ikinä olleet esteitä yhtyelle, jotka ovat saavuttaneet näkemyksellisyyden asteen. “Novo Atlantis” kuuluu
niihin levyihin, jonka kohdalla tullaan jälleen kehittelemään
uusia termejä sfääriteknosta tuomiopäivädiskoon, eikä ihme,
sillä levyllä yhdistyvät hyvin tarkoituksenmukaisesti lämmin
analogisten syntetisaattorien sointi latinalaiseen sanastoon
sekä tanssittava beat legendaarisiin antiikin historian tarinoihin. Vuodet studiossa sekä ilmiömäinen keskittymiskyky ja
kärsivällisyys ovat synnyttäneet ääniteknisesti virheettömän
albumin, jolla kohtaavat erilaiset sävellystekniikat ja kyky hallita laajoja teemoja, unohtamatta kuitenkaan olennaista, sielua.
23:00 Roacher with Bearded ladies

23:00 Fire Gala (EJCLive!) Laulurinne
Firebirds, Unkari
Antti Suniala
Flame Oz, Australia
Solstix, Saksa/USA
Yuta and Thomas, Japani/Ruotsi
Fire Circle, Liettua
23:59 Club Renegade Official Shows

TYÖPAJAT
00:00 RdL Renegade design labs w/ Jay Gilligan, Luke Wilson,
Erik Åberg, Wes Peden, Patrik Elmnert
10:00 Skipping Rope with Juggling w/ Cai Cear @ near children Children area
10:00 Simple magic w/ Kevin
11:00 Board games w/ Lazy jugglers
11:00 Ballon modelling w/ Koen
12:00 Juggling for beginners RUS ENG by juggling school
«Ogo» (Russia).
12:00 Flying hats w/ Antolio
12:00 Origami Children area
12:00 How to improve your passing, All levelks w/ Caspar +
Aidan @ Climbing wall
13:00 Poi for beginners @ Mirrors
13:00 3 person passing patterns with Aidan, James & Caspar @
the seats
14:00 Overtone singing w/ Johannes (Ger) Geek point
14:00 Beginner Lasso w/ Peter Arena Cafe Diabolo
15:00 Yoyo w/ Jumpes TYH.de (by the climbing wall) (EJC
Live!)
15:00 Beginner 2 diabolo w/ Richard @ near volleyclub court
15:00 Learning 4 balls mills mess w/ Thomas @ green area
15:30 Club balancing basics Children area
16:00 Ask it to Hans Arena
16:00 Finnish for Beginners w/ Katrin Heyland Geek point
16:00 Laughing workshop w/ Concertino @ left side of arena
16:00 Eye juggling @ next to windows
18:00 How can site swap help you to create juggling stuff by
Hans
19:30 - 30 pe 19:45 Leaving Joensuu w/ train direction Tampere Saturday morning Children area

Lauantai 31.7.
12:00 Jongleerauspelit ja leikit Laululavalla
20:00 EJC2010 Gaala Joensuu Areena
Juontaja: Maksim Komaro
Ohjelma:
Matias Salmenaho & Helmut Nunning (FIN/GER)
Frida Brinkman (NO)
Tempei Arakawa (JPN)
Jochen & Flo tai Florian Under Prechac (GER)
Erik Åberg (SWE)
Emilia Tau with Leonardo Cristiani (ITA)
Jay Gilligan (US)
Markus Furtner (GER)
Stefan Sing & Cristiana Casadio (GER)
Sakari Männistö (FIN)
Eljas, Joona & Saska (FIN)
Komei Aoki (JPN)
Patrik Elmert & Wes Peden (SWE/US)

 arl & the Slimline 31 la 22:00
E
stagen valtaa helsinkiläinen, kokeneiden soittajien muodostama
uusi mielenkiintoinen kokoonpano Earl & The Slimline. Instrumentaaliyhtye on koottu eri roots/rockabilly-yhteyksistä (Silver
Bullets, Trombees) tutun kitaristin Eero Vaajoensuun ympärille.
Ryhmä esittää Eeron sävellyksiä, joissa surfiin sulautuu soulschlager, italowestern ja pop - blues-ydintä sivuuttamatta.
Muut jäsenet ovat basisti Toni Liimatta (mm. Sahara Sextet),
sähköurkuri Lady Kara (Patsy Walkers) sekä rumpali Slim
Salminen (Miss Treatment, ex-Knucklebone Oscar).
23:30 Final Fire Show Fire Area Official Shows
23:59 Club Renegade / Welcome to EJC2011 party (EJCLive!)
TYÖPAJAT
00:00 RdL Renegade design labs w/ Jay Gilligan, Luke Wilson,
Erik Åberg, Wes Peden, Patrik Elmnert
11:00 Board games w/ Lazy jugglers Arena Cafe Diabolo
12:00 Contact juggling for beginners (bodyroll and multiball)
RUS ENG by juggling school «Ogo» (Russia).
13:00 Throwing multiplexes with Balls and clubs with Hans
(EJCLive!)
14:00 Babycircus workshop
14:00 Dynamic Curve Within Juggling with Luke Wilson
15:00 Capoeria Roda @ Front of Arena
15:00 Simple variations on column 3 ball tricks w/ Daniel
(EJCLive!) Children area
15:00 Indian head massage w/ Oli @ Arena Seats
18:00 Another Way of Excalibur w/ Yufi.Zongler.CZ

Lapsille suunnattu ohjelma:
27 ti 14:00 Angelilalorili-show
27 ti 15:30 Family circus show
28 ke 09:30 Babycircus workshop Pakkahuone
28 ke 11:00 FYCA at Joensuun torilava Town Square Stage
28 ke 17:00 Special Show: Finnish Youth Circus Association
Gala (EJCLive!) Arena Stage
29 to 11:00 FYCA at Joensuun torilava part 2.
29 to 14:00 The Balls of Balltazar by Cie Balltazar
Joensuu Areenalle oli oma lasten alue, jossa lapsien kanssa
leikittiin ja harjoiteltiin sirkustaitoja. Alueella oli välineitä
kokeiltavaksi sekä sen kruunasi pomppulinna.


HS - Kulttuuri
EUROOPAN JONGLEERAUSFESTIVAALI 24.7.-1.8.

Suomen Nuorisosirkusliiton Gaala
Joensuun Areenassa.
Costa Rican sirkustaiteilijat pudottivat
energiapommin

Nuoret ansaitsivat paikkansa areenalla Nuorisosirkusliiton Gaalassa.
Näyttämö pursuaa nuorta energiaa, se suorastaan
velloo katsojien päälle. Ja yleisö kiittää ja hurraa
raivokkaasti esiintyjille. Ollaan Joensuun hulppeassa
Areenassa ja esiintymässä ovat Suomen sirkuksen
nuoret toivot - ja vierailijoita yllättävänkin kaukaa.
Palataan hetki ajassa taaksepäin. Olen juuri saapunut
kaupunkiin ja esityspaikalle pienen kulttuurishokin
saaneena. Joensuun tropiikissa megahallin täyttävät
sadat jonglöörit, ilmassa lentävät keilat ja pallot.
Areena on puolialastomien kiiltävänahkaisten nuorten vellova meri. Hiki virtaa - ja haisee. Kaikkia
kieliä kälätetään. Täälläkö pitäisi alkaa Gaala!
No alkoihan se, vähän myöhässä ja hallin takakaarteessa. Mutta kun se kerran käynnistyi, eteni se varsin jouhevasti ilman odotteluja pienten koostavien
tilkepalojen ansiosta.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun nuorisosirkukset ovat mukana European Juggling Convention
-tapahtumassa. Ja Suomessa kun ollaan, se tuntuu
luontevalta. Suuri osa sirkusharrastuksen ja -ammattilaisuuden kehittymisestä on juuri nuorisosirkusten
ansiota. Paikkansa he ovat ansainneet tälläkin areenalla!
Ja nyt lavalla nähdään todella vaikuttavia ja melko
valmiin tuntuisia esityksiä. Juontajan mukaan mukana on ainakin Sorin Sirkus, Circus Helsinki, Keikaus
ja vieraita Saksasta.
Omimmillaan nämä nuoret ovat akrobatiassa, jongleerauksessa ja pyramidien muodostamisessa.
Nähtiin myös nuorisosirkuksessa harvinaisempaa
klovneriaa kahden nuoren miehen esittämänä. Se on
tunnetusti hyvin vaikea laji ja tässäkin valtaisa esiintymisareena verotti tehoja. Hyvällä alulla kuitenkin
ollaan ja käsikirjoituksessa ollaan kunnon slapstickin
poluilla.

Illassa oli joitakin häiritseviä tekijöitä, kuten edestakaisin vellovat katsojat kesken esityksen ja kummalliset takanäyttämön valot, jotka sokaisivat katsojan.
Mutta kaikessa oli kuitenkin ison happeningin tuntua
ja varsinkin lopun vauhtivirveli oli todellinen show
stopper ja energiapaukku! Peräti Costa Ricasta saapuneen sosiaalisen sirkuksen menestystarinan, Circo
Fantazzticon todellinen räjähtävyys paljastui oikeasti
vasta seuraavana päivänä torin intiimissä katselutilanteessa. Wau.
JUSSI TOSSAVAINEN

HS - Kulttuuri - 2.8.2010 - 2878 merkkiä - 1. painos
SIRKUS
European Juggling Convention-tapahtuman
päägaala Joensuu-areenassa.
Sirkusfestivaalin gaala oli suurta juhlaa
Jongleeraustapahtuman järjestäjillä on syytä
tyytyväisyyteen.
Joensuu. Tekisi mieli sanoa, että kaikki on nyt nähty.
Joensuun trooppiset helteet, vielä trooppisempi rankkasade ja pohjoiskarjalainen ystävällisyys. Ja sirkusväkeä kaikkialta Euroopasta ja jopa toiselta puolen
pallukkaamme.
Päätösgaalassa Joensuun areenassa tiivistyi hyvin
tapahtuman henki. Paikka oli turvoksissa ihmisistä, ja hyvää katselupaikkaa oli mahdoton löytää.
Käsiohjelmaa ei ollut, ja esityksen alku oli ihanasti
myöhässä - mutta silti oli hyvä fiilis.
Absurdia tunnelmaa lisää se, että aika monella nuorella miehellä yleisössä nököttää pallo pään päällä!
Outoa. Ja hauskaa, kuten myös se, että yleisössä alkaa syntyä omaa ohjelmaa gaalan alun viivästyessä.
Nykysirkuksen Suomenpioneeri Maksim Komaro
juontaa tapahtuman itseironisella otteella - Myrskyluodon Maijan säestyksellä ja huonoilla vitseillä.
Niin huonoilla, että ne ovat jo hyviä! Älä silti
vielä jätä sirkustaiteilijan uraa ja ryhdy stand up
-koomikoksi. Matias Salmenaho ja Helmuth Nünning (jos oikein ymmärsin) demonstroivat oivaltavasti jongleeraamalla ja kontrabasson kanssa,
kuinka vaikeaa musiikkidramaturgia on. Ja kuinka
hyvin se toimii, kun se oikeasti toimii! Yleisön kannustukset ovat ansaittuja.
Seuraavasta esiintyjästä kuten monista muistakaan
en nähnyt alakatsomossa mitään, joten se siitä. Japanista pitkän matkan taittaneena oli saapunut nuori
mies Ken (?), jonka show'ta ei sen sijaan voinut olla
näkemättä. Ja ihailematta. Diabolo on laji, jonka
useimmat temput alkavat olla tuttuja ja tuntuu, ettei
paljon uutta voi tarjota. Väärin arvattu! Anteeksi stereotypia, mutta tuntuu, että kun japanilainen jotakin
tekee kunnolla, hän tekee sen kunnolla. Tällaista en
muista nähneeni.

Ja sama tykitys jatkui berliiniläisen miesduon tullessa näyttämölle. Nimiä en edelleenkään napannut,
mutta ei sen niin väliä. Juttu oli hiphop ja pop, katuuskottava, jos mikä. Ennen kaikkea esitys on laadittu
kaikkien dramaturgisten sääntöjen mukaan ideaaliksi
kokonaisuudeksi.
Erik Åberg Tukholmasta tarjosi taas jotain uutta innovaatiota: suunkin voi ottaa käyttöön keilajongleerauksessa. Aivan.
Ja Åbergin läsnäolo kirvoitti myös juontajan Maksim
Komaron toteamaan tunnetun tosiasian eli ikuisen
kilpailun suomalaisten ja ruotsalaisten välillä. Paitsi,
että ruotsalaiset eivät tiedä sen olemassaolosta
mitään.
Mutta mitään kilpailuhenkeä ei tuntunut olevan tässä
gaalassa. European Juggling Conventionin suomalainen järjestäjä, pikkuruinen Sirkus Supiainen saa
olla itseensä tyytyväinen.
JUSSI TOSSAVAINEN
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SIRKUS
Luke Wilson, Sakari Männistö sekä Jay Gilligan &
Erik Nilson Joensuun Areenan Stagella European
Juggling Convention -tapahtumassa.
Kolme jonglööriä - kolme esittämisen tapaa
Luke Wilsonin show pitäisi nähdä läheltä.
Joensuu. Terveisiä Suomen kuumimmasta paikasta.
Ennätykset on täällä rikottu, mutta tunnelma vain
tiivistyy. European Juggling Conventionin ennätysiltana lavalla hikoili kolme miestä.
Kolme jonglööriä (plus yksi aivan mahdoton rumpuja äänitaiteilija), joiden kaikkien lähestymistapa oli
hieman erilainen. Luke Wilsonin soolo selvästi kärsi
esittämispaikasta. Tämä pitäisi nähdä lähietäisyydeltä. Juttu lähtee aamiaispöydästä ja jatkuu kekseliäänä
jongleeramisena mitä mielikuvituksellisin tavoin ja
objektein.
Wilsonin sekä vahva että heikko puoli on musiikkidramaturgia. Se toimii alussa erinomaisesti. Hän
kutoo liikettään ja olemistaan erinomaisesti muun
muassa barokkimusiikkiin. Lopussa Tea for two
-klassikko jäi kuitenkin kumman irralliseksi kokonaisuudesta, niin mukava kuin se olikin. Tämä
olisi oikeasti kamarisirkusta, jos minulta kysytään.
Suomen Sakari Männistön soolo on ihanan itseriittoinen pikku oleilu näyttämöllä, jonka haltuunottoa
taiteilija itseironisesti hakee esityksen alussa. Männistö on hapuilevasta olemuksestaan huolimatta
aivan suvereeni esiintyjä, jonka pikkupoikamainen
olemus onnistuu chaplinmaisen viattomasti liikuttamaan.
Kaikkia mahdollisia käytäntöjä tuntemattomana
itseäni häiritsee tämänkaltaisten pienten esitysten intensiteetin katkaiseminen aplodeilla. Ehkä se kertoo
yleisön myötäelämisestä, mutta itse säästäisin suosionosoitukset taideteoksen loppuun.
Väliajan jälkeen nähtiin jotain aivan huikean huikeaa. Tuttu Suomen kävijä Jay Gilligan näytti kaiken, mitä osaa. Siis aivan kaiken.
Tällä en tarkoita mitään pahaa, mutta paljoudessa
ja yltäkylläisyydessä on vaaransa. Vähemmän on
nimittäin enemmän.

Gilligan on ohjannut itse numeronsa, mutta ehkä
ulkopuolinen kontrolli olisi ollut tarpeen.
Jay Gilligan on verraton showmies, teknisesti järisyttävän taitava ja näyttäisi viihtyvän yleisön edessä
vaikka maailman tappiin. Ja osaa! Mutta kun ajoitus
ja draaman kaaren taju ei ole ihan hanskassa, tulee
katsomossa kiusaus lähteä hakemaan nestettä vajaukseen. Sekin on vain ymmärrettävää historiallisena
ennätyshelleiltana, eikös?
JUSSI TOSSAVAINEN
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ARVIO
European Juggling Convention Joensuussa.
Open Stage Joensuu-areenalla.
Sirkuksen yhteisöllisyys näyttäytyi parhaimmillaan
Sirkus. Muutaman päivän menoa ihmetelleenä alkaa
vihdoin aueta, mikä tällaisen megafestivaalin, kuten
European Juggling Conventionin, tärkein tarkoitus
on. Ei suinkaan esittää ulkopuolisille mahtiesityksiä (vaikka niitäkin on), vaan olla, tehdä ja bailata
yhdessä.

Jo juontajanaisen täydellisesti ääntämä brittienglanti
kera rennon meiningin sai kylmät väreet juoksemaan selkäpiitä. Jos oikein ymmärsin, Yufi-niminen
jonglööri tuli Tsekistä. Hänen diabolo-numeronsa
pisti miettimään, kuinka tärkeitä tällaiset esiintymistilaisuudet oikeasti ovatkaan. En sano, etteikö taiteilija olisi asiansa osaava, mutta koska muulloin
pääsee tällaisen yleisöjoukon eteen “testaamaan”
numeronsa toimivuutta!

Seuraava taiteilijatar Gana tuli venäjältä ja juontajan
mukaan hän on kokenut muodostelmauimari. Esitys
oli hivelevän hienoa esinemanipulaatiota, kaunista ja
herkkää. Angelon baarimikkoshow oli sekin huipuista huipuinta. Lasit ja pullot saivat kyytiä siihen
Tällainen festivaali on myös kovin demokraattinen
malliin, että kaikki oikeat baarityöläiset kalpenisivat
- kaikilla on mahdollisuus esiintymiseen, huraa.
tämän rinnalla. Pullonpyöritysshow upposi odotetuTodistin Open Stage -tapahtumaa perjantaina ja
sti myös yleisöön, eikä tästä voisi kuvitellakaan, että
odotin, että kaikenlaiset huru-ukot pääsevät tekese on niin sanotusti work in progress eli suomeksi
mään temppunsa. Väärin meni. Harvoin niin valmiita “vaiheessa”.
ja hienoja numeroita on nähty kuin tässä sirkuksen
Hyde Parkissa.
JUSSI TOSSAVAINEN

Teuvo Juvonen
Julkaistu: 30.07.2010 22:25
Onko hullumpaa nähty?
Joensuun laululavalla pidettiin perjantaina jonglööraustapahtuma, jossa keilataiturit tasapainottelivat ilman rihman
kiertämää.
Kisailijoista kaksi pääsi tavoitteeseen,
eli he pitivät keilaan pään päällä ja
riisuutuivat samalla.
Yleisöä oli kerääntynyt paikalle 400
silmäparin verran.
Keilataiturit pitivät Joensuussa viikon
mittaisen leirin, jolle osallistui alan
harrastajia useista Euroopan maista.
IS

Sirkus Supiainen 2010
visuaalista sirkusta ajatuksella
www.supiainen.com

