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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 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 tyhjyytttä.
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.
Sirkus Supiaisen on osallisena Barker-teatteri ry:ssä
Turussa, joka näin toimii myös ryhmän kotiteatterina.
Sirkus Supiainen on esiintynyt jo 10 maassa ja tuottanut kaikkiaan viisitoista kantaesitystä joista
sen ohjelmistossa on tällä hetkellä neljä esityskokonaisuutta.
Paitsi ryhmän oman esitystoiminnan kautta, sirkus
supiainen ry. edistää sirkuksen asemaa myös tekemällä yleisö- ja opetustyötä.
Arvot
– Yhteisöllisyys
– Toiminnan läpinäkyvyys
– Laadullinen tinkimättömyys
– Työn arvostaminen
Visio – taiteen ja luovuuden puolesta.
Kehollisena, audiovisuaalisena ja kieleen sitoutumattomana taidemuotona sirkuksen suosio kasvaa
nopeasti ympäri maailmaa etenkin nuorten ikäryhmien keskuudessa. Uudet teknologiat ja jakelukanavat mahdollistavat myös sirkuksen entistä nopeamman ja laajemman leviämisen. Sirkus Supiaisella on
realistiset edellytykset kohota maailman johtavien
taidesirkusryhmien joukkoon.

Alkusanat
Sirkus Supiaisen puolesta haluamme ilmaista ilomme ja kiitoksemme sekä vanhoille että uusille rahoittajillemme heidän toimintaamme kohtaan
osoittamasta luottamuksesta!
Jälleen kerran haluamme myös kiittää
osaavan, motivoituneen, innostuneen ja
innostavan työyhteisömme kaikkia jäseniä kovasta
työstä ja lukemattomista hauskoista hetkistä – sekä
yleisöjämme ja yhteistyökumppaneitamme unohtumattomista kohtaamisista eri puolilla maailmaa.
Kaikista kiitoksista huolimatta, on omatuotantoisten
esitysten lisääminen Sirkus Supiaiselle taloudellisesti
haastavaa, johtuen ryhmän rahoituksen pienuudesta.
Työskentelemme tämän asian parissa ja toivomme
tilanteen muuttuvan tulevaisuudessa. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voisimme toimia entistä
vahvemmin ja voisimme tarjota hienoja
taidekokemuksia myös jatkossa.

Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010
Sirkus Supiainen ry:n toiminnan ydintä ovat lasten
ja nuorten sirkustoiminta, korkeatasoiset nykysirkusesitykset sekä suomalaiselle sirkuskentälle merkityksellisten tapahtumien järjestäminen.
Vuonna 2010 Sirkus Supiainen oli monessa mukana.
Yhdistys järjesti perinteeksi muodostuneen sirkusleirin kymmenennettä kertaa Eräjärvellä kesällä 2010.
Yhdistys järjesti toista kertaa, vuonna 2009 ensimmäistä kertaa järjestetyn jongleerausleirin. Sirkus
Supiaisen järjestämä jongleerausleiri on Suomen
ainoa pelkkään jongleeraukseen keskittyvä lapsille ja
nuorille suunnattu kesäleiri.
Maailman ainoa pelkkään diabolojongleeraukseen
keskittyvä FDC (Finnish Diabolo Convention)
diabolojongleeraustapahtuma järjesttiin viidettä kertaa. Tapahtuma kokoaa suomalaiset diabolojongleerauksen ammattilaiset ja harrastajat yhteen oppimaan
yhdessä uutta ja jakamaan osaamistaan. Tapahtuma
on kasvanut vuosi vuodelta ja taas tapahtuma oli
entistäkin suositumpi myös kansainvälisesti. Osin
Sirkus Supiainen ry:n tinkimättömän leiri- ja tapahtumatyön pohjalta suomeen on syntynyt kukoistava
jongleeraus- ja diabolojongleeraus- kulttuuri.
Vuoden suurin ponnistus Sirkus Supiaiselle oli
EJC2010 -tapahtuman järjestäminen Joensuussa
24.7. -1.8.2010.

Tämä European Juggling Convention tapahtuma
järjestettiinnyt jo 33:n kerran ja vasta nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Tapahtuman järjestäminen
oli suuri kunnia yhdistyksellemme ja teimme parhaamme, että kaikki vieraamme nauttivat tapahtumasta ja maastamme.
Tapahtuman aikana Joensuussa mitattiin kaikkien
aikojen lämpöennätys suomessa, joten säätkin olivat
tapahtuman puolella.
Sirkus Supiainen toteutti keväällä 2010 Helsingin
alueen iltapäiväkerhoissa yhdessä Opetusviraston
kanssa Onni kiertää -sirkusesityskiertueen joka
keräsi noin 2500 katsojaa.
Lisäksi yhdistys aloitti ensimmäisen kokonaisen
toimintavuotensa uudella kotinäyttämöllään BarkerTeatterissa Turussa. Barker -näyttämöllä nähtiin
uusinta ensi-illassa Sirkus Supiaisen Karhuryhmän
vuoden 2009 hitti, Kuningasohjus -esitys. Esitystä
esitettiin myös mm. theaterszene europa 2010 teatterifestivaalilla Kölnissä Saksassa, 531 uuden jongleerauksen festivaalilla Helsingissä, Vitus-festivaalilla Rovaniemellä sekä Porin Juhlaviikoilla.
Samuli Männistö
Puheenjohtaja
Sirkus Supiainen

HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT
Sirkus Supiainen -yhdistys ry:n puheenjohtajana
toimi vuonna 2010 Laura Poranen
ja varapuheenjohtajana Sirpa Uimonen. Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Sirpa Uimonen oman
toimensa ohella.
YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ
Sirkus Supiainen -yhdistys ry on perustettu vuonna
2000 vuodesta yhdistämällä vuonna 1997 perustettu
nykysirkusryhmä Sirkus Supiainen ja vuodesta 1987
toiminut Uimaharjun Sirkuskerho.
Sirkus Supiainen ry on yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan kehittämään sirkusta taidemuotona. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa sirkuksen asemaa
suomalaisessa taidekentässä sekä valmistamiensa
esityksien, järjestämiensä tapahtumien että
ylläpitämänsä sirkuskerhotoiminnan kautta. Yhdistys
pyrkii toimimaan monialaisessa yhteistyössä eri
taidemuotojen kanssa.
Sirkus Supiainen ry:n ylläpitämän Supiaisen
Sirkuskerhon tavoitteena on tuoda sirkusharrastus
mahdolliseksi etenkin maaseudun lapsille ja nuorille
järjestämällä kerhotoimintaa, leirejä ja muita esittävään taiteeseen liittyviä tapahtumia ja kursseja.
Sirkus Supiainen ry järjestää vuosittain mm.
Finnish Diabolo Convention FDC-tapahtuman.
Yhdistys toimii yhteistyössä muiden sirkuskerhojen ja -yhdistysten kanssa, on osallisena Oriveden
kaupungin lasten- ja nuorten harrastustoiminnan
kehittämisessä ja yhteisen verkoston luomisessa.
Yhdistys järjestää sirkuskoulutusta ja -kursseja myös
eri puolilla Suomea. Supiaisen Sirkuskerhon toiminnanjohtajana toimii Sirpa Uimonen.
Sirkus Supiainen ry:n ylläpitämän esiintyvän ryhmän, Supiaisen, muodostavat yhdistyksen jäseninä
olevat sirkuksen ja muun esittävän taiteen alan ammattilaiset. Ryhmän kokoonpano muuttuu kulloinkin
kyseessä olevan projektin myötä, kuitenkin niin, että
toiminnassa on mukana aina joku Sirkus Supiainen
ry:n perustajajäsenistä. Esiintyvän ryhmän jäsenet
ovat mukana myös Supiaisen Sirkuskerhon toiminnassa, esimerkiksi opettaen yhdistyksen leireillä ja
työpajoissa.

Hallinto ja johtaminen
Sirkus Supiaisen hallitus kokoontui vuoden 2010
aikana 4 kertaa.
Yhdistyksen kirjanpitoa hoitaa Ulla Raita-aho.
Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Seija Vilkuna.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2010 oli:
- Laura Poranen, puheenjohtaja
- Samuli Männistö, sihteeri
- Sirpa Uimonen
- Janne Hyötyläinen
- Sakari Männistö
Työryhmät vuonna 2010:
FDC (Finnish Diabolo Convention)
- Laura Poranen
- Samuli Männistö
- Marko Akkanen
EJC 2010 (European Juggling Convention)
- Laura Poranen
- Samuli Männistö
- Marko Akkanen
- Janika Hämäläinen
- Veikko Sariola
Esitystyöryhmä
- Samuli Männistö
- Laura Poranen
- Vespa Laine
Koulutustyöryhmä
- Sirpa Uimonen
- Samuli Männistö

Toimintapaikat:
Sirkus Supiaisen toiminta on usean vuoden ajan
jakaantunut kahteen toimipisteeseen.
Aktiivisen sirkuskerho- ja leiritoiminnan keskus
sijaitsee Eräjärvellä ja yhdistyksen
esityksiin keskittynyt toiminta Helsinkiin. Yhdistyksen tuottamat esitykset kiertävät eri puolilla Suomea
ja myös ulkomailla.
Vuonna 2009 Sirkus Supiainen ry liittyi Barker-teatteri ry yhdistykseen ja sai jäsenyyden myötä mahdollisuuden tuottaa esityksiensä ensi-iltoja yhdistyksen
hallinnoimaan Barker-Teatteriin Turkuun. Vuoden
2010 aikana yhdistys pyrki vakiinnuttamaan Barker
-Teatterin kotinäyttämönään.
Vuonna 2010 yhdistyksen järjestämä suurtapahtuma
European Juggling Convention (EJC) 2010 järjestettiin Joensuussa 24.7.-1.8.2010. Tapahtumapaikkoina
olivat mm.Joensuun Areena, Linnunlahti Camping,
laulurinne, uimahalli Vesikko ja Joensuun tori.
Sirkus Supiainen vuokrasi myös toimiston ja harjoitustilat Eräjärveltä vuoden 2010 aikana. Harjoitustila on tarkoitus remontoida sirkuskäyttöön
sopivaksi vuoden 2011 aikana sekä aloittaa residenssitoiminta kun harjoitustilan remontointi on saatu
valmiiksi.

Tilat ja kalusto
Sirkus Supiainen vuokrasi toiminnalleen tilan joulukuussa 2010. Tila käsittää harjoitussalin ja toimiston.
Harjoitussali remontoidaan sirkukselle sopivaksi
kesällä 2011. Harjoitussalia on tarkoitus vuokrata
eteenpäin kun ryhmällä ei ole siellä omia harjoituksia.
Ryhmän koko valo-, ääni- tekninen kalusto
pystytetään Supiasen harjoitussaliin remontin jälkeen. Näin tila tulee toimimaan myös omana studioteatterina.
Sirkus Supiainen on Barker-teatteri ry:n jäsen.
Vuonna 2010 Barker-teatteri turussa toimi ryhmän
kotiteatterina, vaikka tänä vuonna 2010 ei tässä teatterissa järjestetty yhtään uutta ensi-iltaa.
Elokuvahanke
Sirkus Supiaisen teosten filmatisointiin tähtäävän
elokuvahankkeen suunnittelua jatkettiin. Tarkoitus
on toteuttaa projekti nimellä ‘Eiliset munkit’ käsittäen pääasiassa Sirkus Supiaisen vanhojen teosten
pre-presentaatiot.

KOKOUKSET, EDUSTUKSET, TALOUS
Kokoukset:
Vuonna 2010 Sirkus Supiainen ry:n kokouksia pidettiin kaksi kertaa: kevätkokous ja
syyskokous. Hallitus kokoontui 4 kertaa ja työryhmät tehtäviensä mukaan.
Kansalliset ja kansainväliset edustukset:
Samuli Männistö
- European Juggling Association (EJA)
		
hallituksen jäsen
- Suomen Diaboloseura ry:n hallituksen jäsen
- Sirkuksen Tiedotuskeskuksen hallituksen jäsen
		
Sirkus Supiainen ry:n edustajana
- Barker-teatteri ry:n hallituksen jäsen
		
Sirkus Supiainen ry:n edustaja
Sirpa Uimonen
- Suomen Nuorisosirkusliiton hallituksen jäsen
		
Sirkus Supiainen ry:n edustajana
Sirkus Supiainen ry. on
Suomen Nuorisosirkusliitto ry:n (SNSL),
Sirkuksen tiedotuskeskus ry:n ja
Barker-teatteri ry:n jäsen.
Talous
Sirkus Supiainen ry:n toiminnan rahoitus perustui
vuonna 2010 omaan tuottoon, Taiteen keskustoimikunnan myöntämään toiminta-avustukseen sekä
yksittäisiin apurahoihin. Vuosi 2010 oli myös ensimmäinen jolle Sirkus Supiainen haki
toiminta-avustusta. Omaa tuottoa olivat mm. leiri- ja
kurssimaksut, tapahtumien osallistumismaksut, esitystoiminnan tuotot sekä erilaisiin varainhankintatuotot kuten tapahtumien paitamyynti.
TOIMINTA
Tiedotustoiminta
Sirkus Supiainen ry tiedotti toiminnastaan vuonna
2010 mm. yhdistyksen www-sivujen kautta. Tiedotustoiminnan välineinä käytetään mm. tiedotteita
internetin
Sirkusteltta -foorumissa sekä sähköpostia. Sirkus
Supiainen lähettää toiminnastaan
lehdistötiedotteita valtakunnallisille ja paikallisille
sanomalehdille, SirkusPyramidilehdelle sekä internetissä julkaistaville tapahtumatiedotuspalstoille.

Yhdistys tuotti European Juggling Convention -tapahtumasta tiedottavaa materiaalia kuten postikortin,
flyerin ja julisteita. Sirkus Supiainen tiedotti toiminnastaan mm. osallistumalla erilaisiin sirkusryhmille
suunnattuihin tiedotustilaisuuksiin.
Leiri- ja tapahtumatoiminta
Sirkus Supiainen ry:n leiritoimintaan kuuluu monipuolista lapsille ja nuorille tarjottavaa harrastustoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on tukea lasten ja
nuorten liikunnallista ja taiteellista kehitystä tarjoamalle heille laadukasta sirkusopetusta sekä muuta
taideopetusta. Sirkustaideopetus antaa lapsille ja
nuorille monipuolisia
liikunnallisia valmiuksia ilman kilpailullisia tavoitteita. Yhdistys tarjoaa sirkusopetusta myös aikuisille
ja erityisryhmille.
Sirkus Supiainen ry:n tapahtumatoiminnan tavoitteena on järjestää sellaisia tapahtumia, jotka kiinnostavat sekä alan ammattilaisia, harrastajia kuin
myös täysin sirkusalan ulkopuolelta tuleviakin.
Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää erityisesti
sirkuskentän pienet erityisalat huomiovia tapahtumia.

Vuonna 2010 Sirkus Supiainen ry:n leiri- ja tapahtumatoimintaan kuuluivat:
Sirkusleiri Eräjärvellä, sirkusleirin ohjaajina toimivat
Laura Poranen ja Sakari Männistö. Leirin johtajana
toimii Sirpa Uimonen ja leiri-isäntänä Janne Hyötyläinen. Sirkusleirin päätteeksi järjestettiin
loppunäytös Eräjärven Seuratalolla.

Sirkus Supiaisen esitystoimintaa vuonna 2010:
Kuningasohjus -esityksen (ensi-ilta 11.6.2009
Kulttuuritehdas Korjaamolla, Helsingissä)
esittämistä jatkettiin vuonna 2010. Esitystä esitettiin Turussa, Helsingissä, Rovaniemellä, Porissa ja
Saksan Kölnissä.

FDC2010 Diabolojongleeraustapahtuma Eräjärvellä.
Sirkus Supiainen ry. järjesti viidettä kertaa
FDC -diabolojongleeraustapahtuman Eräjärven
Erälinnassa ja Eräjärven koululla. Tapahtuma
huipentui Eräjärven Seuratalossa järjestettävään
Diabologaalaan.
(FDC-tapahtumasta lisätietoa liitteessä)

Onni kiertää -kiertävää sirkusesitystä (ensi-ilta
27.11.2009 Helsingissä.) esitettiin yhdessä Helsingin
opetusviraston kanssa järjestetyllä, Helsingin alueen
iltapäiväkerhoja kiertävällä kiertueella huhti toukokuussa 2010. Kiertueeseen kuului 23 esitystä
eri puolilla Helsinkiä. Esityskiertue keräsi yli 2500
katsojaa. (lehtijuttu liitteenä)

Sirkusopetusta Orivedellä. Yhdistys antaa
sirkusopetusta viikoittain sosiaalisen sirkuksen hankeen merkeissä. Opettajina toimivat Sirpa Uimonen
ja Samuli Männistö.

Sirkus Supiainen esiintyi myös yksittäisissä
tilaisuuksissa sirkusohjelmalla, sekä ollen mukana
myös yhteistyöhnkkeissa. esim. Agit Cirk ry.n tuottamalla Saimaan runokiertueella.

Esitystoiminta
Sirkus Supiainen ry:n esitystoiminnan tavoitteena
on kehittää mielenkiintoisia, sirkustaidetta kehittäviä
esitysproduktioita, jotka voivat olla kansainvälisesti
menestyviä, pitkäaikaisia esityksiä sekä myös muutamaan esityskertaan jääviä kokeiluja.

Lisäksi Sirkus Supiainen aloitti ‘Kannumiehen kumma sirkus’ esityksen valmistamisen vuoden 2010
puolella, sillä esityksen ensi-ilta on huhtikuussa
2011. Tälle projektille varattiin rahaa, mutta valtaosa
kuluista tulee vasta vuoden 2011 puolella.

Supiaisen esiintymiset Suomessa vuonna 2010:
Sirkus Supiainen esiintymässä sirkusohjelmalla:
2. -3.1.2010 Roacher and Bearded ladies sideshow
		
Teatteri Vanha Juko, Lahti.
		
2 näytöstä, 300 katsojaa
21. - 24.1. Matkamessut, Helsinki,
		
12 esiintymistä
		
Pohjois-Karjalan osastolla.
27.2. Incognito-ilta Barker-teatteri, Turku.
		
Esiintyminen ja Juontaminen
		
40 katsojaa (arvio)
16.-20.6 Hiljaisuus festivaali, Agit Cirk Kittilä,
		
esiintyminen 15 katsojaa (arvio)
4. -11.7. Saimaaan Runokiertue, Agit Cirk, Itäsuomi
		
pe 2.7. Satamonsaari-Imatra
		
la 3.7. Imatra-Lappenranta
		
su 4.7. Lappeenranta-Hietasaari
		
ma 5.7. Hietasaari-Partakoski
		
ti 6.7. Partakoski-Ristiina
		
ke 7.7. Ristiina-Kallioniemi
		
(Varkaantaipaleen avokanava)
		
to 8.7. Kallioniemi-Anttola
		
pe 9.7. Anttola-Puumala- Ruunasaari
		
la 10.7. Ruunasaari- Savonlinna
		
keikoilla yhteensä noin 100 katsojaa
20.7. Pesäpalloleiri Joensuu,
		
esiintyminen, 500 katsojaa (arvio)
28. -31.7. Torilava, Joensuu
		
Esiintyminen 4 kertaa.
12. - 14.11. Vitus -Festivaali Rovaniemi.
		
Klubi 60 katsojaa
katsojia yhteensä: 2755

Kuningasohjus
9.4. - 11.4. Barker teatteri,
		
Turku 4 näytöstä.
		
Yhteensä 83 katsojaa
23.10. 531-festival Stoa kello 15.
		
60? katsojaa
14.11. Vitus-festivaali Rovaniemi.
		
30 katsojaa
15.12. Porin Juhlaviikot, Ohjuksen sirpaleita
		
42 katsojaa
Katsojia yhteensä: 215

Onni kiertää
12.4. Pohjois-Haagan ala-aste 14.30, 120 katsojaa
13.4. Pelimannin ala-aste 14.30, 98 katsojaa
14.4. Herttoniemenrannan ala-aste, 134 katsojaa
15.4. Kallion ala-aste 14.30, 162 katsojaa
19.4. Arabian pk 14.30, 144 katsojaa
20.4. Maunulan ala-aste 14.30, 95 katsojaa
21.4. Pakilan aa 14.30, 87 katsojaa
22.4. Latokartanon pk 14.30, 98 katsojaa
26.4. Soinisen koulu 14.30, 120 katsojaa
27.4. Siltamäen aa 14.30, 97 katsojaa
28.4. Puistolan aa 14.30, 140 katsojaa
29.4. Roihuvuoren ala-aste 14.30, 130 katsojaa
6.5. Mellunmäen ala-aste 14.30, 122 katsojaa
7.5. Ruoholahden aa 14.30, 111 katsojaa
10.5. Meilahden liikuntapuisto 14.30, 154 katsojaa
11.5. Munkkiniemen aa 14.30, 87 katsojaa
12.5. Vartiokylän ala-aste 14.30, 88 katsojaa
17.5. PIKKU AURORA klo 9 ja 10.
			
yhteenä 120 katsjojaa
17.5. MeriRastilan ala-aste, 130 katsojaa
18.5. Katajanokan ala-aste, 90 katsojaa
19.5. Kontulan ala-aste 14.30, 78 katsojaa
20.5. Ruoholahti ala-aste 14.30, 140 katsojaa
Katsojia yhteensä: 2425

Sirkus Supiaisen järjestämät tapahtumat:
23. -25.4. Diabolo/jojo SM,
yhdessä Suomen jojoyhdistyksen ja
Suomen diaboloseuran kanssa
6. - 11.6. Supiaisen sirkusleiri, Eräjärvi
24.7. -1.8. EJC2010, Joensuu (liite)
5. -8.8. FDC2010, Eräjärvi (liite)
Kurssit suomessa:
19. -20.10. Diabolokurssi Orivesi
29.11. Orivesi diabolo-opetus
1.12. Juupajoki jongleerausopetus

Kansainvälinen toiminta
Sirkus Supiainen pyrkii osallistumaan aktiivisesti
sirkuskentän kansainväliseen toimintaan.
Vuoden 2010 suurin kansainvälinen projekti Sirkus
Supiaiselle oli Eurooppalaisen jongleeraustapahtuman järjestäminen Joensuussa 24.7. -1.8.2010.
Eurooppalainen jongleeraustapahtuma on maailman
suurin vuosittainen sirkus/jongleeraustapahtuma
maailmassa. Tämä jo yksittäisenä tapahtumana oli
todella suuri työnäyte yhdistykseltämme. Tapahtumamme toi noin 1000 ulkomaalaista jonglööriä
kahdeksi viikoksi Joensuuhun kesällä 2010.
(EJC2010 raportti toimintakertomuksen liitteenä)
Supiaisen esiintymiset ulkomailla vuonna 2010
1. – 5.4. Swedish juggling Convention,
		
Gothemburg, Ruotsi,
		
Gaala 90 katsojaa
12. – 16.5. Nordic Juggling Convention,
		
Hurum, Norja,
		
Gaala 400 katsojaa
21. -31.5. Kuningasohjus
		
Theaterscene Europa festival,
		
Köln, Saksa,
		
yhteensä 320 katsojaa
4. -6.6. Berlin juggling convention,
		
Berlin, Saksa,
		
Gaala 800 katsojaa
25.6. -3.7. Sardinia juggling festival,
		
Cagliari Italia,
		
Gaala 200 katsojaa (arvio)
12. -18. 8. Bestkyst festival,
		
Stavanger, Norja,
		
Gaalanäytös 120 katsojaa
19. -23.8. Circus Village,
		
Oslo Norja,
		
esiintyminen 80 katsojaa
23.8. - 5.9. Praha, Zekinmaa
		
esittävän taiteen festivaali 50 katsojaa
katsojia yhteensä: 2060 katsojaa
Lisäksi vuonna 2010 Sirkus Supiainen ry:n jäsen
Samuli Männistö vieraili opettamassa jongleerausta
Oslossa, Norjassa Flaks-jongleerausryhmän kutsumana tammikuussa 2010

Koulutustoiminta
Sirkus Supiainen ry:n toimintaan kuuluu
monipuolista koulutustoimintaa. Vuonna 2010 yhdistys antoi kohdistettua sirkuskoulutusta eri tahoille
mm. sosiaalisen sirkuksen hankkeen puitteissa.
Muu toiminta
Sirkus Supiainen tukee ansiokkaaksi katsomiaan
sirkuskenttää hyödyttäviä, taiteellisesti korkeatasoisia projekteja esimerkiksi lainaamalla kalustoaan,
välineitään tai antamalla ilmaista opetusta.
Yhteistyö
Sirkus Supiainen ry tekee yhteistyötä monien esittävän taiteen alan toimijoiden ja yhdistyksien kanssa.

Vuonna 2010 Sirkus Supiainen ry:n yhteistyökumppaneita olivat:
Oriveden seudun kansalaisopisto
Oriveden nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimi
Eräjärven Urheilijat ry
Pomoottori ry
Eräjärven Kehittämisyhdistys ry
Eräjärven Työväennäyttämö
Agit Cirk ry
Suomen Diaboloseura ry
Sirkus Kumiankka ky
Suomen Nuorisosirkusliitto ry (SNSL)
Eräjärven kultuurikoulun tuki ry
Helsingin Diakonissalaitos
Sirkuksen Tiedotuskeskus ry
Espoon esittävän taiteen koulu
European Juggling Association ry (EJA)
Barker-teatteri ry
Sirkus Huima ry
Joensuun kaupunki
Joensuun Nuori Rytmi ry

Vuosi 2010 lyhyesti
Toimintaa 6 maassa:
omat esitykset: 75 esiinymistä 6 maassa
Kokonaiskatsojamäärä 7455
yksi omatuotantoinen kotimaansesonki
Opetustoimintaa, työpajoja neljässä maassa,
sekä EJC2010-festivaalin sekä
FDC2010-festivaalin järjestäminen
joihin järjestetyissä vierailuesityksissä oli
yleisönä yhteensä 18 600 katsojaa
Organisaatio ja talous
Toiminnan kokonaisvolyymi 240 116 €
Tilikauden ylijäämä 6 064,11 €
Taseen oman pääoman pysyvät vastaaavat 2032,07 €
Tulorakenne 2010
Taiteen keskustoimikunnan toiminta-avustus 8 000 €
Esitys- osanotto ja pääsylipputulot 171 125,63 €
Muut varsinaisen toiminnan tuotot 1 890,62 €
Projektiavustukset 59 100 €
Menorakenne 2010
Henkilöstökulut 45 107,29 €
Poistot 677,35 €
Muut varsinaisen toiminnan kulut 126 126,21€
Tilavuokrat 66 300€
Produktiokohtainen henkilöstö
Yhteensä produktiokohtaisesti palkattua henkilöstöä
oli 16.
Sirkus Supiaisen verkosto 2010
Kuukausipalkkaiset työntekijät (0)
Vakituiset vierailijat (4)
Muut produktiokohtaiset työntekijät (12)
toiminnanalojen ja projektien yhteistuotot ja
kulut
Yhteensä ryhmälle työskenteli kuitenkin noin 60
henkilöä, joista valtaosa oli kiinnitetty erilaisin projektikohtaisin palkka ja ostopalvelusopimuksin.
Sirkuksen aseman edistäminen
Kaikkien esitysten jälkeen järjestettiin
jälleen yleisökeskustelut, joissa katsojilla oli
tilaisuus tavata illan taiteilijoita ja kommentoida
näkemäänsä.
Viestintä ja markkinointi
Valtaosa markkinointiviestinnän kustannuksista liittyi EJC2010 tapahtuman. Toiminnan painopistealueina säilyivät mediaviestintä ja digitaalisten keinojen

hyödyntäminen. Lisäksi markkinoinnissa hyödynnettiin aiempaa laajemmin sosiaalista mediaa.
Sirkus Supiaisen hankkeista erityisesti European
juggling convention herätti huomiota mediassa.
Olihan tämä selkeästi myös Sirkus Supiaisen suurin
yksittäinen projekti vuonna 2010.
varainhankinta
Yhdistys ei saanut vuoden aikana rahalahjoituksia.
Loppuvuodesta 2010 aloitettiin jäsenhankintakampanja sekä uusien varsinaisten jäsenten että kannatusjäsenten saamiseksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenhankintaa jatketaan vuonna 2011.
yleisavustukset
Vuonna 2010 Sirkus Supiainen haki
toiminta-avustusta ensimmäistä kertaa.
tilikauden tulos
Oman pääoman vakauttamiseksi tilikauden 2010
tavoitteeksi asetettiin noin 5000 euron ylijäämä
myös koska ‘Kannumiehen kumma sirkus’ -esityksen ensi-ilta olisi jo huhtikuussa 2011. Tilikauden
ylijäämä oli tavoiteltua korkeampi, noin 6000 €, joka
jatkuvuuden kannalta on varsin hyvä asia.
Eräjärvellä 25. huhtikuuta 2011
Sirkus Supiainen (ry) hallitus
Eläkemenot
Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu
ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä.
Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen.
Kattamatonta eläkevastuuta ei ole.
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman
mukaisilla poistoilla.
Avustukset
Taiteen keskustoimikunta, 8000 € , toiminta-avustus
Taiteen keskustoimikunta 2600 €, Onni -kiertue
Taiteen keskustoimikunta 7000 €, EJC2010
Pohjoiskarjalan taidetoimikunta 1500 €, EJC2010
Joensuun kaupungin hanke-tuki 20 000 €, EJC2010
Kordelinin säätiö 5000 €, EJC2010
SKR Pohjois-Karjalan rahasto 15 000 €, EJC2010
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 8000 €, EJC2010

Ohjelmisto 2010
Kuningasohjus -esitysten toteutus vuonna 2010
Esiintyminen Samuli Männistö
Valotekniikka: Vespa Laine
Lavastus: Laura Poranen
Tuotanto ja kiertueet Samuli Männistö
Esityksen toteuttamista on tukenut
Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto ja
Taiteen keskustoimikunta.
Onni kiertää -esitysten toteutus vuonna 2010
Esiintyminen Samuli Männistö, Miika Nuutinen
Nuket: Laura Poranen
lavastus: työryhmä
Tuotanto ja kiertueet Samuli Männistö
Ohjaus ja käsikirjoitus: Samuli Männistö
Nuket: Laura Poranen
Esiintyjät: Samuli Männistö ja Miika Nuutinen
Esityksen ja kiertueen toteuttamista on tukenut
Taiteen keskustoimikunta

Kuningasohjus
Runoja kivusta, kuvia kaipuusta.
Ohjaus, käsikirjoitus ja
esiintyminen: Samuli Männistö
Lavastus ja puvustus: Laura Poranen
Valosuunnittelu: Vespa Laine
Teksti/musiikki: John S. Hall/King missile 3
Kuningasohjus on sirkusesitys, joka pohjautuu
amerikkalaisen runoilija John S. Hall’in tarkkanäköisiin, yhteiskunnallisesti kantaaottaviin teksteihin ja
laulunsanoituksiin. Esityksessä yhdistyvät runous,
musiikki ja sirkus. Kuningasohjus on kollaasi ajasta
irtileikattuja ajatuksia. Esityksen sisältämä jongleeraus, taikuus ja tasapainoilu kuvittavat, keskustelevat
ja hetkittäin riitelevät tarinoiden, musiikin ja tekstin
kanssa. Esitys lainaa vaikutteita esitystaiteen eri
suunnilta sisältäen viitteitä, vihjauksia ja vaikutteita.
Pop-taide ja tämän ajan yhteiskunnallisuus kohtaavat
esityksessä, muodostaen naurua sekä hetkiä, jolloin
nauru takertuu katsojan kurkkuun. Kuningasohjus
saa olon tuntumaan oudon levottomalta, se pakottaa
ajattelemaan.
Esityksen ensi-ilta 11.6. 2009 Helsingissä
Kulttuuritehdas Korjaamolla.

Onni kiertää
Ohjaus ja käsikirjoitus: Samuli Männistö
Nuket: Laura Poranen
Esiintyjät: Samuli Männistö ja Miika Nuutinen
Sirkus Supiaisen Onni kiertää- kiertävässä sirkusesityksessä onnen annetaan kiertää.
Kiertävät esiintyjät saapuvat sinne missä onnea ja iloa kaivataan. Onni matkaa lasten luokse.
Onni kiertää -iltapäiväkerhokiertue 2010 kiersi huhti -toukokuun aikana helsinkiläisiä iltapäiväkerhoja.
Esityksiä oli yhteensä 23. Esityspaikat vaihtelivat suuresti, vaikka pääasiassa esitystä esitettiin paikallisten koulujen saleissa. Kevyesti matkustava esitys oli mahdollista laittaa pystyyn melkein mihin tahansa.
Sirkus Supiaisen varustus oli pystyssä vartissa ja pienen lämmittelyhetken jälkeen esitys saattoi alkaa.
Tämä Sirkus Supiaisen sirkusesitys loihti katsojiensa eteen niin sirkuksen eläimiä, taikovan ja
hauskuuttavan kannumiehen sekä varsin taitavan taiteilijaparivaljakon. Tämän kaksihenkisen seurueen
esitys sisälsi akrobatiaa, jongleerausta, tasapainoilua ja kuten sirkuksissa ennen, myös nukketeatteria.
Katsojia Onni kiertää esitys keräsi pitkälti yli 2000. Pääasiallisesti lapsille suunnattu esitys riemastutti
sirkusperinteitä kunnioittavalla ohjelmallaan myös aikuiskatsojia sekä ilahdutti myös lipun hinnoillaan.
Taiteen keskustoimikunnan ja Helsingin Opetusviraston kanssa yhteistyössä toteutetulle
kiertueelle oli kaikilta katsojilta vapaa pääsy. Kiertueen toiminta-ajatuksena oli mennä sinne missä tulevat
sirkusyleisöt ovat ja tarjota laadukasta sirkusta kaikenikäisille katsojille.
Sirkus Supiaisen tarkoituksena on tarjota aitoja ja yhteisöllisiä teatterikokemuksia niin lapsille kuin heidän
vanhemmilleen. Sirkus Supiaisen ‘Onni kiertää’ -kiertue sai paljon positiivista palautetta katsojilta, monelle
sirkusteatteriesityksen vierailu muodostui yhdeksi kevään kohokohdista.
Sirkus Supiaisen esiintyjät ovat alansa koulutettuja ammattilaisia. Ryhmän kokoonpano vaihtelee hieman
tilanteen ja esityksen mukaan. Tällä ‘Onni kiertää’-esityskiertueella yleisöä viihdyttivät sirkustaiteilijat
Samuli Männistö ja Miika Nuutinen, joista molemmilla on useiden lastenteatteriesitysten myötä kertynyt
vankka kokemus nimenomaan lapsille ja nuorille suunnatun teatterin tekemisestä.

Lehtijuttuja ja arvioita 2010

HS - Kulttuuri - 12.4.2010
Sirkus Supiaisen Karhuryhmän esitys
Kuningasohjus Turun Barker-teatterissa.
Ohjaus,käsikirjoitus ja
esiintyminen: Samuli Männistö,
lavastus ja puvut: LauraPoranen,
valot: Vespa Laine,
teksti/musiikki: John S. Hall.
Kuningasohjus osuu ja upottaa
SIRKUS. Samuli Männistö ei ole koskaan halunnut
tehdä sirkustaidettaan helpoimman ja ilmeisimmän
kautta. Hän kokeilee ja venyttelee rajoja äärimmilleen. Poikkeusta ei tee Kuningasohjuskaan.
Esityksessä ei voi puhua yhden miehen show’sta,
koska taustalla kuuluvat John S. Hallin lausumat
runot ovat vähintään yhtä tärkeässä roolissa. Jutun
nimi on lainattu Hallin King Missile -nimiseltä
avantgarde-bändiltä.
Avantgardea on myös Männistön iltamat. Eikä
täysin vailla absurdia huumoria. Osin temput kuvittavat runoja, kuten alun meditaation tylsyydestä
kertovassa osassa. Männistö veivaa siinä lankasilmukkaansa kuin rukousnauhaa. Kirjaimellisesti
kuvittavia ovat myös piirtoheitindemonstraatiot ja
diashow’t. Ensin mainitulla nähdään kuvaus Garyn
ja Melissan seksielämästä. Ei siis mitään lastensirkusta. Ilma on sakeana f-sanasta.
Paikoin Männistön juttu on antiesittämistä. Joissakin kohtauksissa tehot syntyvät ristiriidoista runojen ja näyttämön toiminnan välillä. Esimerkiksi
kun Männistö temppuilee tikapuilla maireasti
hymyillen ja yleisöä kosiskellen, kuullaan taustalla toive presidentti Bushin hitaasta ja kivuliaasta
kuolemasta!
Sirkustaiteilijana Männistö on erityisen innovatiivinen. Diabolokohtaus on suurten eleiden pientä
draamaa.
JUSSI TOSSAVAINEN


Verta ja hikeä ilman kyyneleitä
Turun Sanomat 11.4 2010 02:32:27
• Sirkus Supiainen/Karhuryhmä: Kuningasohjus.
Ohjaus ja käsikirjoitus Samuli Männistö, lavastus
ja puvut Laura Poranen, valosuunnittelu Vespa
Laine, teksti/musiikki John S. Hall/King Missile 3.
Esitys 9.4. Barker-teatterilla.
Sirkus Supiaisen Karhuryhmän Kuningasohjus -esitystä voisi nimittää underground-nykysirkukseksi,
sillä siitä puuttuu kaikenlainen keskiluokkainen
sievyys ja siveys. Ja juuri siksi esitys on nautinnollinen.
Samuli Männistön yhden miehen esitys rakentuu
yhdysvaltalaisen runoilijamuusikon John S. Hallin
ja tämän avantgarde-yhtye King Missile 3:n teksteihin ja biiseihin.
Vasemmistoradikaali Hallin tekstit suuntaavat
ohjuksiaan kohti jenkkilän konservatiivipolitiikkoja. Lisäksi tykityksen alle joutuvat keskiluokkaiset
käsitykset niin seksistä kuin taiteesta, ja ylipäätään
kaikenlaiset romantisoidut ylevyydet asettuvat
ironian piikittämiksi.
Kuningasohjuksessa kuullaan lukuisia Hallin
huutamia ja laulamia runoesityksiä. Männistön
lavaperformanssi asettuu sekä kuvittamaan tekstejä
että niitä vasten. Esityksen aikana Männistö jongleeraa taitavasti palloilla ja keiloilla, tasapainoilee
tikkailla, tekee huikean diabolonumeron ja huvittaa
taikuudella.
Temput eivät välttämättä onnistu ainakaan ensi
yrittämällä, mutta tämäkin sopii tismalleen esityksen konseptiin. Tempuissa ei ole kyse lopputuloksesta vaan niiden tekemisestä.
Lavastus muistuttaa kotikutoista ja vastakarvaista luentosalia. Piirtoheitin kököttää etualalla ja takana on
keltaisilla muistiinpanolapuilla täytetty valkokangas.
Tämän pehmeästi elävän kangaspinnan funktio paljastuu, kun esityksessä siirrytään kuvittamaan Hallin
Synnytyksen ihme -runoa, joka käsittelee kaikkea
muuta kuin kaunistellen raskauteen johtavia tapahtumia. Männistö heijastaa kankaalle pornografisia
kuvia, joissa näkyvät paljaat ihmiselimet hukkuvat
kankaan pintaan.

Piirtoheitintä ei käytetä kalvosulkeisiin vaan kuvittamaan verenvuodatusta käsittelevää runoa. Männistö muka viiltää veitsellä itseään sormeen, josta
vesisäiliöön valutettu veri heijastuu kankaalle kuin
elävässä maalauksessa.
Erilaiset kipuun ja kivun aiheuttamiseen liittyvät kuvat toistuvat runoissa, mutta ihan yhtä paljon runot
ja koko Männistön esiintymisen arsenaali asettavat
kipuilevan elämänasenteen humoristiseen asentoon.
Vaikkei esityksen aikana mihinkään hervottomaan
nauruun päädykään, saa aivan alusta asti naureskella
teräville yksityiskohdille, hienoille tempuille, outoudelle ja etenkin esityksen rankalle meiningille.
Kuningasohjus ei siis ole mitään kaunosielujen
sirkusilluusiota vaan rajunkin asenteen kyllästämää
performanssia, joka säilyttää kuitenkin letkeän miellyttävyyden alusta loppuunsa asti.
KAISA KURIKKA

Lapin Kansa 16.11.2010
Kuningasohjus -esitystä käsittelevä ote 14.11.2010
Vitus -festivaalilla pidetyn näytöksen arviosta.

Paitsi äänen puolesta myös muuten esitys pysyi
pääasiassa navan alapuolisella alueella. Tämä ei
sinänsä häirinnyt tai saanut ahdistumaan. Toisaalta
se ei myöskään sen kummemmin shokeerannut,
varsinkaan kun loppujen lopuksi kaikki vietiin vain
puolitiehen. Lapsen alkuun panemisen havainnollistaminen pornokuvia apuna käyttämällä saa odottamaan enemmän, kenties jopa alastonta esiintyjää
lavalla.

Sirkus Supiaisen Kuningasohjus
…
Samuli Männistön ohjaama, käsikirjoittama ja esittämä Kuningasohjus lupasi käsiohjelman mukaan
paljon ja sai ennakko-odotukset korkealle. Erityisesti
viidentoista vuoden ikäraja aiheutti melkeinpä pelon- Rekvisiitan määrä oli melkoinen, eikä ihan jokainen
sekaista uteliaisuutta.
esine ehtinyt saada vuoroaan näytöksen aikana. Lukuisten akrobaattisten välineiden lisäksi näyttämölle
Pääosin F-sanan ympärille rakentuva tekstimaailma
oli kannettu piirtoheitintä, muistilappuja ja paljon
huvitti alkuun mutta loppua kohden sai jo haukotmuuta. Esiin pääsivät myös esimerkiksi vesi ja veri.
telemaan. Mukaan mahtui toki hyviäkin tekstillisiä
hetkiä, tosin keskittymisen rajaaminen pelkkään
Kokonaisuutena Kuningasohjus oli teos, jossa muka
kuunteluun tai katsomiseen ei aina onnistunut. Tämä raflaavan tekstin höysteenä esitettiin helpohkoja
johtui lähinnä siitä että ajoittain näyttämöllä tapsirkustemppuja melko kehnolla tekniikalla toteutetahtuva tekeminen oli tarkoituksellisestikin erotettu
tuna. Se, oliko näin juuri nimenomaan tarkoitettukin,
äänimaailmasta.
jäi epäselväksi. Esityksessä oli hetkensä, ajattelemaan se ei kuitenkaan pakottanut.
…
Outi Kallas

Sirkus Supiainen
www.supiainen.com
samuli@supiainen.com
p. +358 045 1209383

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
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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
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FDC, Finnish diabolo convention
Vuonna 2011 suomen ainoa diabolojongleeraukseen
keskittynyt tapahtuma järjestetään taas idyllisessä
kyläkouluympäristössä Oriveden Eräjärvellä.
Jo kuudetta kertaa järjestettävä FDC -tapahtuma kokoaa ympäri Suomen diabolojongleerauksen harrastajat ja ammattilaiset yhteen. Tapahtuman ohjelmassa on
mm. erilaisia työpajoja ja esityksiä alan ehdottomilta
huippuammattilaisilta.
FDC on noussut lyhyessä ajassa yhdeksi
diabolomaailman seuratuimmaksi tapahtumaksi.
Tapahtumaa koskevaa keskustelua ja arvioita
tapahtumasta voi lukea mm. osoitteesta www.diabolo.
ca Diabolo.ca on diabolokulttuurin suosituin verkkokeskustelupaikka. Tapahtumasta on kirjoitettu myös
paikallislehtien lisäksi useasti myös Aamulehdessä ja
Kaskade-sirkuslehdessä.

FDC:n ajatuksena on tarjota suomalaisille diaboloharrastajille mahdollisuuden oppia parhailta ja nähdä
aidosti uutta diabolojongleerausta. Suomalainen nuori
diabolopolvi on tällä hetkellä Euroopan
kovatasoisinta. Tapahtuma on euroopan ainoa
diabolojongleerauksen keskittynyt vuosittainen tapahtuma.
Lyhenne “FDC” tulee sanoista Finnish Diabolo Convention. Kyseessä on Diabolo -harrastajien yhteinen
festivaalimuotoinen tapahtuma joka pitää sisällään
esityksiä, työpajoja ja tietysti yhdessä oloa. Tapahtuma
kokoaa yhteen harrastajia sekä ammattilaisia eri puolilta maailmaa vaihtamaan temppuja, ideoita sekä kuulumisia. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran
vuonna 2006 Sirkus Supiainen ry:n toimesta ja paikanpäällä tapahtumasta vastasivat Samuli Männistö, Sirpa
Uimonen sekä Laura Poranen. Myöhemmin 2008
vuonna järjestely tiimiin astui mukaan Sirkus Kumiankasta tuttu Marko Akkanen. Nykyään tapahtumaa
järjestetään pääasiassa Samulin, Markon sekä Sirpan
voimin. FDC -tapahtumapaikkana toimii perinteisesti
Eräjärven kylä joka sijaitsee Länsi-Suomessa lähellä
Oriveden kaupunkia.

Tapahtuman järjestäjä:

FDC -tapahtuman aikana järjestetään myös
vuosittainen Diabolothon -kenttäurheilukilpailu.
Yleisurheilua ja diabolotekniikkaa vapaasti sekoittava urheilumuoto on vuoden 2007 FDC-tapahtumaan
kehitetty urheilulaji.

Sirkus Supiainen ry
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

FDC tapahtuman henkilökunta:
Samuli Männistö, Finance, Technical production,
Artistic management, General Production
Laura Poranen Finance, Cafe, General Production
Marko Akkanen Web-master, Traders

Sirpa Uimonen Cafe, Info, Logistics
Jesse Gehlen Translation
Miika Nuutinen Logistics,
Sakari Männistö Technics
Olli Vuorinen Cook

Tapahtuma huipentuu joka vuosi yleisölle avoimeen
korkeatasoiseen Diabolo! -gaalaesitykseen, joka
pidetään perinteen mukaan sunnuntaina klo 15. Diabologaala on kerännyt viime vuosina yhteen koko
Eräjärven pienen kyläyhteisön, noin 800 hengen
kylästä gaalaa katsomassa on ollut jopa yli 100 henkeä. FDC-tapahtuma on tärkeä merkkitapahtuma myös
syrjäiselle Eräjärven kylälle.

Tapahtumapaikka ja majoittuminen
FDC järjestetään Eräjärven Erälinnassa. Yöpyminen
toteutetaan koulumajoituksena, joten makuupussit ja
makualustat on tärkeä varata mukaan. Eräjärvellä on
yksi kauppa, josta voi ostaa ruokaa. Eräjärveltä löytyy
myös ravintola sekä apteekki, mikäli niille on tarvetta.
Tapahtuman ohjelmassa olevat esitykset järjestetään
Eräjärven Tupateatterissa ja Diabolothon kilpailut
Eräjärven urheilukentällä.
Tapahtuman ohjelmaan kuuluva lauantai-sauna lämmitetään kahden kilometrin päässä sijaitsevalla
Eräjärven rantasaunalla ja paikalla tunnelmaa pitää
yllä takkahuoneessa soittava Dj/ trubaduuri. Saunaillan ohjelmassa on siis musiikkia, makkaranpaistoa ja
kuutamouintia.
Tapahtumpaikalta löytyy myös pienimuotoinen keittiö, jossa ruuanlaittaminen on mahdollista. Kaikilta
osallistujilta odotetaan oma-aloitteisuutta ruokailunsa
suhteen. Perinteiden mukaan aamupala ja yhteinen
festivaali-illallinen tarjotaan festivaalijärjestäjien
toimesta.
Aikataulua vuoden 2011 tapahtumalle ei vielä ole.
Tapahtuma tulee kuitenkin noudattamaan edellisvuosien ohjelmaa.

Torstai
13:00 Rekisteröityminen alkaa. FDC autot hakevat
osallistujia Oriveden asemalta, saapumisesta on hyvä
ilmoittaa etukäteen tapahtuman järjestäjäjille, muuten
autot eivät osaa hakea.
15:00 Diabolothon urheilukilpailut
20:00 Kisasauna / Kahviossa videoita
Perjantai
11:00 Aamiainen
11:00 -17:00 työpajoja
19:00 Avajaisseremonia & Diabolothon palkintojen
jako
20:00 Works in hope of no regression
Lauantai
10:00 Aamupala & puuro kahviossa
11:00 -16:00 Työpajoja
16:00 Suomen Diaboloseuran tiedotustilaisuus
19:00 Trick Jam
22:00 Rantasauna / Videoita kahviossa + GH/RB
skabayö
Sunnuntai
10:00 Aamupala & puuro kahviossa
11:00 - 14:00 Työpajoja
15:00 Galashow
17:00 Kuljetus juna-asemalle.

FDC internetsivut:
Vuodet 2006 -2010 tapahtumalla on ollut internetsivut sirkus supiaisen www-sivujen alla. Vuonna
2010 FDC-tapahtumalle perustettiin uusi, helpommin
päivitettävä sivusto, joka kattaa myös aikaisemmat
tapahtumat kokonaisvaltaisemmin ja sisältää tietoa
tulevasta tapahtumasta. Nyt kaikki tieto tästä tapahtumasta on kasattuna samaan paikkaan. Tällä hetkellä
näiltä sivuilla löytyy kaikki viralliset FDC koostevideot sekä valokuvia aikasemmista tapahtumista.
Tällä hetkellä sivusto on vielä työn alla mutta tietoa
tullaan lisäämään.
Tapahtuman sivut www.fdc2011.org
FDC kutsuvieraat:
FDC2006,
Eric Longequel & Antonin Hartz(Ranska)
FDC2007
Tempei Arakawa (Japani)
FDC2008
Stephen Langley (Englanti),
Donald Grant (Skotlanti).
FDC2009
William ‘Crackers’ Gilbert (Ranska)
Stephen Langley (Englanti)
Tom McCall (Englanti)
Nev Brooks (Englanti)
FDC2010
Pranay Werner (Saksa)
Markus’Jumper’ springer (Saksa)
Stephen Langley (Englanti)
Tom McCall (Englanti)

FDC2006
22. -24.9. 2006
Vieraat: Antonin Hartz ja Eric Longequel (Ranska).
Suomalaisen diabolokulttuurin alkuräjähdys ja Suomalaisen diabolokulttuurin ajanlaskun alkupiste. Vuoden
2006 FDC kokosi ensimmäisen kerran yhteen paikkaan diabolon ammattilaiset, harrastajat sekä alasta
kiinnostuneet. Tapahtuman aikana eri harrastajaryhmien välillä syntyi tärkeitä kaverisuhteita. Osa
harrastajista ehti odottaa tapahtumaa täydet 9 kuukautta jännittäen ja harjoitellen. Palautetta sekä toiveita
tapahtuman jatkamisesta tuli myös paljon. Tapahtuman
päävieraiksi oli kutsuttu diabolojonglöörit Antonin
Hartz ja Eric Longequel, jotka olivat tunnettuja mm.
Diabology DVD:ltä (2004). He olivat monelle tapahtumaan osallistuneelle asia joka kruunasi viikonlopun.
Eric ja Antonin esiintyivät gaalassa ja pitivät työpajat
diabolojongleerauksen avainpisteistä sekä
8 osa-alueesta. Muina työpajoina olivat 3diabolon
matala, solmuteoriasta ja laakahyrrä.
Myös ensimmäisen kerran näimme kolmen diabolon
matalaa suomalaisen tekemänä. Elmeri opetti tätä
uutta taitoa ja jakoi vinkkejä kaikille kiinnostuneille.

“joo tapahtuma kuulostaa hienolta ja aattelin itekki osallistuu mutta voiko joku kertoa että miksi tämä järjestetään jossai eräjärven tapasessa tuppu kylässä?!?!?! miks ei vaikka
pääkaupunki seudulla tai jossai muussa isossa kaupungissa
???” -Juhana, sirkusteltta.net foorumilta
“Ihan törkeen siistii!!! Odotukset korkealla.
Oon odottanu FDC:eetä jo yheksän kuukautta!!!”
-Zigen, sirkusteltta.net foorumilta
“Olipahan hyvä tapahtuma KIITOS JÄRJESTÄJILLE!!! Näitä
lisää “ -Miku, sirkusteltta.net foorumilta

FDC2007
31.8. -2.9.2007
Vieraana: Tempei Arakawa (Japani).
Diabolon juuret ovat aasiassa, jossa eräs vanhimmista
lajeista on Kiinalaisella jojolla pelaaminen.
Kiinalainen jojo muistuttaa Diaboloa, jossa kuppien
tilalla on leveät pyöreät laatat. FDC 2007:n tarkoituksena oli perehtyä hieman jongleerausperinteeseen länsimaisen kulttuurimme ulkopuolelta ja tämän vuoksi
tapahtuman päävieraaksi lennätettiin Tempei Arakawa
Japanista. Perinne sekä nykyinen diabolokulttuuri
kohtasivat tänä vuonna myös Monobolon muodossa.
Diabolo on Gustav Philippartin vuonna 1906 patentoima kuppimainen versio tasapainotetusta Kiinalaisesta
jojosta. Kuitenkin yksipuolinen Kiinalainen jojo on
ollut olemassa ilman eurooppalaista vastinetta pitkään.
Vuoden 2007 FDC sä esiteltiin yksikuppinen mutta
tasapainoitettu “Monobolo”, joka on Samuli Männistön sekä Jürgen Kreiszin yhteistyön tulos.
Työpajoja pidettiin mm. seuraavista aiheista: laakahyrrä, solmuteoria ver.2, uudet konseptit diabolojongleerauksessa sekä temppusarjat, jotka vuoden aikana
oli löydetty.

Tänä vuonna tapahtumassa järjestettiin myös historian
ensimmäinen Diabolothon-urheilukilpailu. Urheilu
on perinteisesti yhdistänyt ihmisiä osallistumisen tai
kannustamisen muodossa. Tämä pitää paikkansa myös
diabolourheilussa, joka sai alkunsa vuonna 2007.
Vuoden 2006 festivaalin kaltaista uutuuden intoa ei
enää ollut ilmassa, mutta harrastajilta löytyi kuitenkin
tahtoa oppia ja ymmärtää lajia.
Suomalainen diabolokulttuuri, muumikeksit ja kaakao
tekivät suuren vaikutuksen kaukaiseen vieraaseemme.
Ensimmäisenä FDC-historian SaunaDJ:nä toimi
DJ Arttu.
‘Toosi nättiä settiä tosin en kyllä nuista tiaplothoneista perustanut, mut kuitenkin.. Ihan hyvää settiä. “open stage” temppuilut
oli hauskoja’ Ontto, sirkusteltta.net foorumilta
‘kovaa menoa. tommilla vielä hullumpaa kompoa kuin muisti,
samulilla tietty myös.’ Jussi, sirkusteltta.net foorumilta

FDC2008
29. – 31.8 2008
Vieraina: Donald Grant (Scotlanti), Stephen Langley
(UK) ja Jouni Ihalainen
Kolmatta FDC-tapahtumaa varten Eräjärvelle
pystytettiin Sirkus-teltta, jossa järjestettiin niin temppujamit kuin ‘in hope of no regression’-ilta sekä Diabolo! -gaalashow. Tapahtuman päävieraiksi oli kutsuttu
Diabolojongleerauksen elävä legenda Donald Grant.
Legendan lisäksi paikalle kutsuttiin myös Stephen
‘Langerz’ Langley, jonka diabolojongleerauksen
nopeutta moni epäili vain videoilla olevaksi
editointikikaksi. Todellisuudessa Stephen Langley oli
vielä nopeampi ja hän esitteli liikemateriaalia mikä oli
kaikille vielä täysin vierasta. Langley toi diabolojongleeraukseen sitä mitä kaikki olivat kaivanneet. Tapahtuman kolmas kutsuvieras oli suomalainen, nykyisin
ranskassa asuva diabolojonglööri Jouni Ihalainen.
FDC-tapahtuman aikana Jouni dominoi diabolothon
kilpailuja mennen tullen.
Jos ensimmäinen vuosi FDC historiassa meni pelkällä
innolla ja toinen vähän väkisin yrittämisellä niin nyt
kaikki alkoi loksahtaa paikalleen. Liikemateriaalin
jakamisesta ja puhumisesta oli syntynyt kulttuuri.

‘ Big, big thanks to Samuli, Laura and Marko for organising the
whole thing (and for inviting me)! A top little festival and one
that everyone from diabolo.ca should try and put in their diaries
for next year.’ -Donald Grant, Diabolo.ca
‘Olikos ketään FDC:ssä (Finnish Diabolo Convention)? Oli melkoista settiä kyllä.’ -Jyrppa, www.peliplaneetta.org/keskustelut

FDC2009 ‘The year of the Walrus’
31.7-2.8.2009
Vieraina: William ‘Crackers’ Gilbert (Ranska),
Nev Brooks (UK), Stephen Langley (UK),
Tom McCall (UK)
Edellisvuoden päävieras Donald Grant piti tapahtumastamme niin paljon että saimme käyttöömme hänen tekemiään piirroksia tulevien tapahtumien markkinointiin.
Näillä kuvilla koristeltuja tuotteita ei saa muuten kuin
tulemalla FDC-tapahtumaan. Siksi vuoden 2009 FDCtapahtuma saikin lisänimen ‘The year of the Walrus’
Tänä vuonna tapahtuma laajeni myös Eräjärven Tupateatteriin, josta tapahtuman temppujamit, ‘hope of no
regretion’ -ilta sekä Diabolo!-gaala saivat loistavan
perinteitä kunnioittavan näyttämön. Vaikka pidimme
kaikki edellisvuoden sirkusteltasta on tämä varmasti
kestävämpi ratkaisu.
Tapahtuman työpajoissa puhuttiin mm. Diabolostategraphista, molempikätisestä siteswap-järjestelmästä
diabolojongleeraukselle sekä 8-paikan laakahyrrästä.
Pikkuhiljaa alkaa myös näyttää siltä että Suomella on
sanansa sanottavana tässä diabolojongleerauskulttuurissa. Kaikki vieraat tahtovat tulla takaisin.
Sauna DJ:nä toimi tänä vuonna DJ LaihaLäski.

‘best convention ever! i love you all!’ Stephen langley, Diabolo.ca
‘Anyone who gets the chance to attend this in future would be mad
not to go.’ -New Brooks, Diabolo.ca
‘This convention is one of the awesomest I’ve ever been to. The
mood and location are so unique, very different from your usual
convention, but in a good way.’ -William Gilbert, Diabolo.ca
‘This was the most friendly and had best atmosphere of any convention I’ve ever been to.’ -Tom McCall, Diabolo.ca
‘Overall it was an amazing convention. Easily the best FDC so far.
It was really well organized and everything seemed to work just
fine.’ -Jesse Diabolo.ca

FDC2010
5. – 8.8.2010
Vieraina: Pranay Werner (Saksa), Stephen Langley
(UK), Tom McCall (UK), Markus ‘Jumper’ Springer
(Saksa)
Vuoden 2010 FDC järjestettiin suoraan vuoden
suurimman jongleeraustapahtuman European Juggling
Conventionin jälkeen. Tänä vuonna tuo tapahtuma
oli myös sirkus supiaisen järjestämä ja se järjestettiin
ensimmäistä kertaa suomessa. Tämän lisäksi halusimme tarjota ulkomaisille jonglööreille paremman
mahdollisuuden nähdä Suomea ja osallistua hieman
pienemmälle, intiimimmälle sekä jopa enemmän
Suomalaishenkiselle jongleeraus-festivaalille. Vaikka
yli 1500 -hengen jongleeraustapahtuma verotti hieman
kävijämääräämme pääsimme tarjoamaan ainutlaatuisen kokemuksen tapahtumaan osallistuneille
diaboloharrastajille. Siirryimme järjestäjäporukalla
tapahtumasta toiseen huolehtien parhaamme mukaan
molemmista tapahtumista sekä vieraistamme. Tapansa
mukaan FDC-tapahtuma kasasiavukseen vankan
tukijoukon myös nuorista diabolo-jonglööreistä.
FDC 2010:ssä Diabolokulttuurin verkostuneisuus
näkyi ensimmäistä kertaa todella merkittävästi, monet
harrastajat tunsivat toisensa jo internetin välityksellä,
vaikka he eivät olisi tavanneet koskaan aikaisemmin.

Tapahtumassa myös kuvattiin videoita verkkoon muita
harrastajia varten enemmän kuin muina vuosina.
Diabolojongleerauksessa on huomattavissa pidemmällä ajanjaksolla erilaisia trendejä. FDC:n alkuajoista
asti nähtävissä on ollut integral sekä minigenocide
tyylisen liikemateriaalin nousu. Tällä hetkellä nimellämainitut liikkeet ovatkin yleisimpiä diabololla tehtäviä
temppuja. Vuoden 2010 tapahtumassa halusimme olla
ajan hermolla ja tarjota osallistujille asiantuntemusta
juuri näiden temppujen osa-alueelta. Tapahtuman
päävieraaksi kutsuimme yhden näiden temppujen
pioneereista, Pranay Wernerin Saksasta.
Kaiken tämän lisäksi FDC2010 oli myös viides
FDC-tapahtuma ja näissä vuosissa Suomalaisessa
diabolokulttuurissa on tapahtunut suuria muutoksia,
ihmisistä on tullut avoimia, kukaan ei kätke liikesarjojaan, käydään keskusteluja terminologiasta, harrastajamäärät ovat kasvaneet ja tärkeimpänä kaikesta, kaikilla on kivaa yhdessä saman asian ympärillä.
Kyllä viiden vuoden täytyy se jo todistaa Suomalainen
diabolokulttuuri on tullut jäädäkseen vaikka sauna-DJ
perinteeseen tulikin katko. Tästä huolimatta saunaperinne sai jatkoa sekä suosiota myös ulkomaisilta
vierailtamme. Tänä vuonna meillä oli onnea saada
tapahtumaan myös oikea kokki Olli Vuorinen, joka
valmisteli perinteisen aamupalan hotelliaamiaisen
tavoin sekä kokkasi päivällä vieraille

FINNISH DIABOLO CONVENTION
Finnish diabolo convention on kaksiosainen projekti,
joka tapahtuu Suomessa.
Ensimmäinen osa projektia on järjestää vuosittainen
diabolojongleeraustapahtuma, jossa alan harrastajat ja
ammattilaiset voivat tavata ja jakaa taitojaan yhdessä
toisten asiasta kiinnostuneiden kanssa. Tapahtumaan
kuuluu myös matalan kynnyksen esiintymismahdollisuus ‘trickjam’ illan ja ‘hope of no regression’ illan
muodossa. Näiden matalan kynnksen esiintymistilaisuuksien lisäksi tapahtumassa järjestetään myös työpajoja sekä yleisölle avoin Diabolo! gaalanäytös. Gaalassa tapahtumaan kutsutut ammattilaiset esiintyvät
niin tapahtuman osallistuineille kuin paikalle saapuneelle muulle asiasta kiinnostuneelle yleisölle.
Projektin toinen osa on dokumentoida Suomalaisen
diabolojongleerauksen kehittyminen. Kaikki FDC
esitykset taltioidaan, kuten kaikki työpajat. Harjoitussalissa tapahtuvaa toimintaa taltioidaan myös valikoidusti. Tästä materiaalista on kasattu koostevideoita
www.fdc2011.org sivustolle, kaikki raakamateriaali on
arkistoitu. Arkistoimme myös tapahtuman osallistujamäärät yms. tiedon. Uskomme tämän auttavan ymmärtämään millaisesta kulttuurissa diabolojongleerauksessa on kyse, sekä millaisesta perinteestä
FDC-tapahtumassa on kysymys. Samalla kerätty tieto
voi toimia myös lähdemateriaalina Suomalaisen diabolojongleerauksen historian tutkimiselle.

TUOTANTO
Sirkus Supiainen
www.supiainen.com
FINNISH DIABOLO CONVENTION
www.fdc2011.org
Projektin pääpiirteet
- Vuosittain järjestettävä FDC-tapahtuma
- Esivalmistelut, tapahtuma ja dokumentointi
- Esitysten taltioiminen ja haastattelujen
tekeminen
- FDC-tapahtuman internetsivuston ylläpitäminen
- vuosittaisten koostevidoiden toteuttaminen
FDC Tapahtuman tukijat:
Taiteen Keskutoimikunta 2006, 2008
Majaoja-säätiö 2007
FDC Tapahtuman yhteistyökumppanit:
Suomen diaboloseura SDS, www.diaboloseura.fi
Suomen jojoyhdistys SJY, www.yoyo.fi
Sirkus Kumiankka, www.kumiankka.com

Aamulehti syyskuu 2006

Aamulehti, Valo liite syyskuu 2008

Aamulehti 30. Elokuuta 2008

