
PerformanceSirkuksen tarkeimmat taiteelliset tuotannot, kansainvaliset 
esiintymiset seka ymparistö  a taidekasvatuspro ektit 

PERFORMANCESIRKUKSEN ESITYKSIA  996 ̈ 20 9 

 996 ̈ 2003 

Auringon umalan tanssi  7.8. 996 ̈ nykysirkuksen esityperformanssi, sirkustaitonumeroita, 
klovneriaa, tulinumeroita  a primitiivista musiikkia 

Esitykset Korkeasaaren elaintarrassa  997 ̈ 2003 

Katuteatteriesitykset Tampereen Teatterikesa,  997 

Esitykset ravintola Kappelissa  a Esplanadinpuistossa  997̈2000 

Taiteiden Yo,  elsinki, esityksia  997 ̈ 2003 

Interaktiivisia esityksia asemilla  a liikennevalineissa  elsingissa, Espoossa  a Vantaalla  998̈
200  

Sataman Sirkus, taidekasvatuspro ekti  998̈200   a Sirkusmarkkinat  erttoniemenrannassa 
2000 

Lumottu Saari, kansantarinamarkkinat Uunisaaressa, 2000, yrteistyoranke  ̈teatterin, 
Tanssiteatteri Raatikon  a Sibeliusakatemian kansanmusiikinosaston kanssa 

Sirkuskoulutusta taidetalo Toteemissa  a  akunilan nuorisotalolla 2000, 200  
Sar akuvaraitiovaunu, 2000
Kotosaaren seikkaili, taidekasvatuspro ekti Roiruvuoressa  a esitykset Stoassa, 200  Vasil ev 
Vitellonin Talvisirkus, sirkusnaytelma Kuopiossa, 2002 

Magnetic Rose, miimikatuteatteriesitys Puola, Szczecin, 2002 

Tarua  a totta Roiruvuoresta, tanssï  a var oteatteriesitys Stoassa, 2002 

PienenPieni Taikapallo, sirkusnaytelma Jarvenpaätalossa 2002 

Vasil ev Vitellonin Sirkuskimara, sirkusnaytelma  yvinkaasali, 2002 

OnnïPellen Olympialaiset, klovniesitys Kuopion Pakkaspaivat, 2003 

Lentavat  a katoavat sirkusesineet, sirkusnaytelma, Siltamaen nuorisotalo, 2003 

Matkalla, lastenteatteriesitys, Malmitalo, 2003 

Uranalaisten elainten ruutokauppa, naytelma Korkeasaaressa  a  ̈teatterin puolï ̈ 
nayttamolla, 2003 

Circo de Piccolo, sirkusteatteriesitys Jarvenpaan Puistoblues, 2003 



Pierrot tre  uiet Painter  a Circo de Piccolo ̈esitykset katutaiteili afestivaaleilla Puolassa 
Szczecin, 2003 

Karden Tuma, miiminen katuteatterinaytelma Kotkan Meripaivat, 2003
Satukatu 6, tanssï, miimï  a var oteatteriesitys Stoa, 2003
Circo de Piccolo, esitys  a koululaisten tyopa at Annantalo, 2003
Kabaree Scrulz, musiikkiteatterikoulutusprodukstio, ravintola Tarmo,  elsinki, 2003 

2004 ̈ 20 7 2004 

*Irmepyora  a maagisen matkalaukun aarteet *Circo De Piccolo III
*Kuka kartanossa kummittelee? 

2005 

*Tulu  a uranalainen ystavätarina po asta  a valkoisesta kilpikonnasta 

2006 

*Tieta an Matka * ullu a  a Narre a 

2007 

*Irmismielen ramarat ruoneet * ullu a  a Narre a
*Circo De Brocco
*Cranging Colours, Slovakia 

2008 

*Write Wall̈Valkoinen Seina, elsinki, Budapest *Sarkyneiden sydanten satama
*Espoon 550̈vuotis urlaviikko, raataloitya or elmaa 

2009
* a amielinen Noita,  elsinki, Vantaa 

*Torzok̈kokeellinen tanssiteos, Budapest 20 0 

*Kalasta a  a ranen arne vaimonsa *Billie  olidaÿilta 

20   

* Deus Ex Macrinä Vadulva/Generacios Tancerotika, Eger, Unkari
*Vasil ev Vitellonin valloittava Minisirkus, Kotkan kaupunginteatterin Naapurïnayttamo 

*Somersaulẗtanssilyrytelokuva, lyrytelokuvafestivaaleilla Unkarissa, Japanissa, USA:ssa  a 
Suomessa 

20 2 

*Tallaavat Tassuẗ elainorkesteri *Kustaa Vaasan kultainen nouta a 

20 3 



*Ryysyliisa ̈ var onukketeatteriesitys *Maitolaituri 

*Vaaran kuninkaan  urla 

*Noidan lumottu puutarra 

20 4
*Maitolaituri *Kustaa Vaasan Kultainen nouta a *Kouvolan tarinat 20 5 

*Dylan̈ilta *Suomen Lei onan  al illa
*PerformanceSirkus Band *Kylan ainoa kissa *Sarkyneiden sydanten satama 

20 6 

*Unelmia  a onnenmuru a *Vasil ev Vitellonin kevatsirkus *Sirkus Runo *Billie  olidaÿilta 
*Dylan̈ilta 

20 7 

*Maailman Synty *Suomi  00 ̈musiikkitarinatuokio *Vasil ev Vitellonin Minisirkus 

* Seitseman Vel esta var onukketeatteriesityksenä̈PerformanceSirkuksen  a paivakoti Runon 
yrteistyoesitys,  ossa lapset olivat paaosassa 

* Lapsuuden arkea  a  urlaäPerformanceSirkuksen  a paivakoti  ertan yrteistyoesitys,  ossa 
lapset olivat paaosassa 

20 8 *Avoin sirkusesitys *Interaktiivinen musiikkiteatteriesitys 

*Espoo- päiaa n kus̈rnuske kker̈es̈k�s *K̈rj ll̈suus- j  mus̈̈nn̈k r̈a kuon̈o 

2019

*Lord̈ B�roa -̈lk 

*K̈rj ll̈suus- j  mus̈̈nn̈k r̈a kuon̈o

*SIRKUSESITYS- ”k�öp j aom ̈aea", es̈k�snonoa ̈suus

KANSAINVÄISST SSIINTYMISST 

28.6.20 4 Trio Maitolaituri, kansanmusiikkiorkesteri, esityksiä  urannus urlilla, 3 esiintymistä 

28.6.20 4 Jari Taikurin  a Vasil ev Vitellonin taikasrow, esiintyminen  urannus urlilla,   esiintÿ 
minen
28.6.20 4 Jari Taikurin esitys yleison  oukossa,   esiintyminen
 7.5.20 4 Klovni Valtteri Budapestin Suomen suurläretyston pirassa,   esiintyminen 

Noidan lumottu tarra 7. 2.20 3, Suomen Budapestin suurläretysto Write Wall, Valkoinen 
Seinä  . 0.20 3 Pecs 

DeuS ex macrina ̈ vaDULva /Generacios Tancerotika esitettiin 28.9.20   Festival artAlom 



tapartumassa Unkarissa Egerissa 

Kyseessa oli PerformanceSirkuksen  a unkarilaisen Rita Gobin tanssiryrman vuoden 20   
yrteistyoproduktio 

 a amielinen Noita
PerformanceSirkuksen  a unkarilaisen Rita Gobin tanssiryrman yrteistyoproduktio Budapest, 
Unkari  8.5.2009  a 20.6.2009
Torzok 

Budapest, Unkari 2 . 2. 2008 , 29. .2009, 9.2.2009  a  6.4.2009 

Kokeellista tanssiteatteria, fyysista teatteria  a mimiikkaa yrdisteleva tanssiteos Torsos sai 
ensïiltansa Budapestissa, National Dance Treaterissa, 2 . 2.2008 klo  9.30. Teos on 
toteutettu yrteistyossa unkarilaisen Rita Gobin tanssiryrman kanssa. 

Valkoinen Seina – Inspirated by Rodin
Budapest, Unkari ,  9.6.20 0, 2.5.20 0, 30. ̈ 3 .8.2008, 24. .2009  a 20.6.2009 Novi Sad, 
Serbia 26.6.2008
Turku,  0.4.20 0,   .4.20 0
 elsinki  2.4.20 0 

PerformanceSirkuksen  a Rita Gobin tanssiryrman Valkoinen Seina –teosta esitettiin Infant. ́08
̈festivaaleilla Serbian Novi Sadissa 26.8.2008 seka ArẗMozaik ̈festivaalilla 30.8.2008  a 
Bakelit ̈taidekeskuksessa Budapestissa 3 .8.2008. 

2.5.20 0 Valkoinen Seina oli osa Obudan kaupungin osan Obudäpaivan or emistoa. 
 9.6.20 0 Valkoinen Seina esitettiin Vasarellïmuseossa Budapestissa Museoiden yö 
tapartumassa (Muzeumok E szaka aa. 

Turun esitykset Aurinkobaletin nayttamolla Manillassa olivat osa Euroopan 
kulttuuripaakaupunkien Pecs 20 0  a Turku 20   yrteistyota. 

 2.4.20 0 Valkoinen Seina esitettiin Tanssiteatteri  ur aruutrin studionayttamolla. Cranging 
Colours
Slovakia, Guta  .9.2007 

PerformanceSirkuksen naytteli äor aa a VesäPetteri Asikainen esiintyi budapestilaisen 
koreografïtanssi a Rita Gobin tanssiryrman kanssa  anna annäfestivaaleilla Slovakiassa 
 .9.2007. Cranging Colours ̈esitys oli PerformanceSirkuksen  a Rita Gobin tanssiryrman 
yrteistuotanto. 

Tieta an Matka
Ranska, Pariisi  2. 0.2006
Nor a, Kristiansand 25.̈ 26. 0.2006 



PerformanceSirkus esiintyi teoksellaan Tieta an Matka kaksi kertaa Pariisissa  2. 0.2006 
Glitterbird – Art for tre Very Young ̈festivaalin paatapartumassa seka kaksi kertaa Assite  – 

den norske barnë og ungdomsteaterfestivalenissa Nor an Kristiansandissa 25.̈
26. 0.2006.Teatteriyrteistyö  a verkostoitumisranke Baltic Circle: Pierrot tre  uiet Painter 

Puola, Szczecin 24.7.̈27.7.2003 

PerformanceSirkus esiintyi Miedzynarodowy Festival Artystow Ulicy –katutaiteili afestivaalilla 
teoksellaan Pierrot tre  uiet Painter,  ossa Pierrot, rieman u o, mutta lempean karismaattinen 
rerrasmies esiintyi kaupungilla maalaustarvikkeet mukanaan tarkoituksenaan maalaten 
tallentaa kuvia  a tunnelmia muistoksi keskikesan kaupunkipaivasta. Mutta maalausteline oli 
aina yrta rankala pystytettavaksi eika paperikaan tardo pysya paikoillaan̈ Kuka voisi auttaa? 
Lamminta ruumoria, interaktiivisuutta, ril aisuutta  a keskittymista keskella vilkasta 
kaupunkimaisemaa. 

Kasikir oitus  a or aus: VesäPetteri Asikainen  a Paivi Aura 

Teatteriyrteistyö  a verkostoitumisranke Baltic Circle: Circo de Piccolo ̈ One Man Circus 
Puola, Szczecin 24.7.̈27.7.2003 

Toimissaan vikkela sirkustirertoori Vasil ev Vitelloni on kadottanut sirkusvakensa matkalla 
Szczeciniin  a  outuu improvisoimaan sovitun esityksen yksinaan. Monitaitoinen sirkustirertoori
on retken kummissaan, mutta crarmiinsa luottaen ran luo ymparilleen yrden mieren 
unortumattoman sirkuksen,  ossa vaurdikkaat temput seuraavat toistaan eika oivalluksille 
vapaa ruumori  ata kylmaksi ketaan. Szczecinissa esitetty Vasil ev Vitellonin yrdenrengen 
Circo de Piccolo oli rulvattoman rauska sirkusteatteriesitys vailla kielira o a. 

Kasikir oitus  a or aus: VesäPetteri Asikainen  a Paivi Aura Teatteriyrteistyö  a 
verkostoitumisranke Baltic Circle: Magnetic Rose Puola, Szczecin 28.7.2002 

PerformanceSirkus esiintyi Miedzynarodowy Festival Artystow Ulicy ̈katutaiteili afestivaalilla 
teoksellaan Magnetic Rose. Raitiovaunuissa  a Grunwaldzkïaukiolla, keskella arkipaivan 
kaupunkielamaa, esitettiin interaktiivista  a kekseliasta Magnetic Rose –klovneriaa. Esitykset 
ryodynsivat miimisia keino a  a spontaanisti irmisten keskuudessa syntyneita tilanteita. 

Kasikir oitus  a or aus: VesäPetteri Asikainen  a Paivi Aura 

Lisaksi PerformanceSirkus on tuottanut raataloity a esityksia, karaktaarirarmo a  a 
patsasmimiikkaa useille kansainvalisille messuille, mm. Trans Russia ̈messuille Moskovaan 
2 .̈23.3.2006. 

SSITYKSST AIKUISÏ̈S 

Tacryon – PerformanceSirkus tuotta ana 



Vaikuttava  a rauska tanssiesitys irmissurteistä Voinko mina piiloutua? Voitko sina piiloutua? 
Naetko minut todella? Voinko oikeasti paasta larellesi? ssuzsa Treszin nayttavat puvut ovat 
esityksen perusta. Tanssi at ovat piilossa erikoisissa asuissaan, tunnelma on mystinen, liikkeet 
ovat aluksi ritaita, mutta vairtuvat varitellen ra ummiksi.  e kuoriutuvat asuistaan  a alkavat 
rallita koko esiintymistilaa. Esitys perustuu improvisoidulle liikekuvastolle,  oka seuraavaa 
kuitenkin tiettya koreografista elamysvoimaista rakennetta. 

Esiinty at: Egyed Beata, Konig Lilla, Szekely Szilveszter, Parti Peter Musiikki: Gaspar Jozsef, 
Ádam Rita
Puvut: Tresz ssuzsa
Valot: Dezsi Katalin 

Koreografi: Gobi Rita 

Taiteellinen konsultti: Turai Katalin 

Dramaturgi: Rakoczy Anita 

Berind tre Mirror – PerformanceSirkus tuotta ana 

Teos kasittelee tanssin  a naamionayttelemisen keinoin omana itsena olemisen 
problematiikkaa. 

Uskallammeko olla muiden edessa aidosti oma itsemme vai kannammeko kasvoillamme 
naamiota? ̈ Teos sopii erinomaisesti esitettavaksi niin lavalla kuin myos esimerkiksi 
taidegallerioissa  a nayteikkunoissä 

Tanssi at: Szekely Szilveszter, Parti Peter, Konig Lilla, Egyed Beata Musiikki: Gaspar Jozsef, 
Gyulai Csaba/Temesvari Balazs
Laulu: Ádam Rita
Puvut: Tresz ssuzsa 

Koreografia: Gobi Rita
Valkoinen Seina – Inspirated by Rodin 

PerformanceSirkuksen  a Rita Gobin unkarilaisen tanssiryrman tutkielma yrteison  a yksilon 
valisesta kommunikaatiosta, yrteentormayksista  a ristiriidoista. Joku  atetaan yrteison 
ulkopuolelle,  oku ralutaan sen sisalle  a  otakin mielistellaan  a palvotaan. Tunteet, 
elamanristoria, valinnat, tarpeet  a ralut or aavat meita vaistovaraisesti. Vai or ataanko meita 
kuitenkin ulkoapain? Auguste Rodinin realistisista  a impressionistisista veistoksista 
inspiraationsa saanut teos portii tanssin  a mimiikan keinoin valtaa  a sen kayttoa seka 
yksilollisyyden  a identiteetin ra oamista  a etsimista. Teoksen akustisen musiikillisen taustan 
rakentavat saksofoni, ruulirarppu, lyomasello, buddralainen rukouskello  a laulu. 

Ensïilta: 30.5.2008 

Kasikir oitus  a or aus: Rita Gobi  a VesäPetteri Asikainen 



Koreografia: Rita Gobi 

Esiinty at: Timea Fulop, Beata Egyed  a Andrea Nagy (tanssia, VesäPetteri Asikainen 
(mimiikkaa, Josef Gaspar  a Riitta Leivo (musiikkia 

Puvustus: Tresz ssuzsa Sarkyneiden Sydanten Satama 

Yrden naisen musiikillinen esitys paikasta,  ossa sarkyneet sydamet kortaavat. Esitys kertoo 
irmiskortaloista  a niiden kortaamisesta sadunomaisessa maailmassa,  oron tullaan 
parantamaan todellisuuden synnyttamia raavo a. Jotkut kayvat siella vain kaantymassa, mutta
toiset eivat poistu koskaan. 

Ensïilta 8. 2.2007
Kasikir oitus  a musiikki: Riitta Leivo
Or aus: Riitta Leivo, VesäPetteri Asikainen  a Osku Leinonen
Esiinty a: Riitta Leivo
Joutsen̈parodiaperformance – Suomen Joutsen kortaa kiireisen citymieren Ensïilta 
24.8.2007
Yrteistyossa Siivet ry:n kanssa
Korvaamaton 

Esitys on musiikkiin sovitettua fyysista teatteria,  oka kasittelee miimisen ilmaisun keinoin 
ruumeriippuvuutta  a sen kiro a seka riippuvuudesta selviytymista. Esityksen teemo a ovat 
yksinaisyys, ardistus, epatoivo, valinnat, kasvaminen, toivo, rakkaus  a periksiantamattomuus. 

Korvaamaton on ennen kaikkea tarina valittamisesta  a selviytymisesta:  okainen elama on 
korvaamaton. 

Ensïilta  9.6.2007
Or aus  a kasikir oitus: Osku Leinonen Circo de Brocco 

Valloittava katuteatteriesitys,  ossa sirkustirertoori Anna Broccon  ordattama teatteriseurue 
viirdyttaa yleisoa koomisilla or elmanumeroilla  a keskieurooppalaisella karnevalistisella 
otteella. 

Ensïilta  6.6.2007 (Pietarsaaria 

Or aus  a kasikir oitus: VesäPetteri Asikainen 

Irmismielen ramarat ruoneet 

Naytelma irmisyydesta. Karaktaare a, unelmia,  ulmuuksia  a ru oa romantiikkaa maailmasta, 
 ossa elamme. 

Ensïilta   .4.2007
Or aus  a kasikir oitus: VesäPetteri Asikainen  a Osku Leinonen  ullu a  a Narre a 



Esitys portii  a tutkii irmisyytta, ryvaa  a paraa maailmassa seka yrteiskunnassa seka 
tarkastelee mieleenpainuvalla, raadollisellakin tavalla irmiskortaloita seka valinto a  a 
valitsemisen mardottomuutta elamassa.  aastava  a mielenkiintoinen esitys yrdistaa fyysista 
teatteria, naamiotyoskentelya, pureteatteria seka mimiikkaa. 

Ensïilta  .  .2006
Kasikir oitus  a or aus: Osku Leinonen
Lumottu Saari ̈ kansantarinamarkkinat Uunisaaressa 20.6.–3 .8.2000 

 ̈teatterin, PerformanceSirkuksen, Tanssiteatteri Raatikon  a Sibelius̈Akatemian 
kansanmusiikin osaston yrteistyopro ekti,  oka toteutettiin yrteistyossa  elsinki 2000̈ 
kulttuurikaupunkipro ektin kanssa. 

Sirkus̈  a akrobatiaosuudet: VesäPetteri Asikainen  a tyoryrma 

SSITYKSST ̈APSÏ̈S 

Vitellonin Valloittava Minisirkus 

Or aus: VesäPetteri Asikainen  a tyoryrma 

Kasikir oitus: VesäPetteri Asikainen 

Esiinty at:  eikki Leppavuori, Sanni Sarlin, VesäPetteri Asikainen 

Ensïilta: 5. 0.20 0 klo  8:00, Kotkan kaupunginteatteri, Naapurïnayttamo 

Muut esityspaivat: 6. 0 klo  0: 5,  8:00, 7. 0 klo 9:00  a  0: 5,   . 0 klo  8:00,  2. 0 klo 9:00
 a  0: 5,  3. 0 klo 9:00  a  0: 5,  4. 0 klo 9:00  a  0: 5 

Kalasta a  a ranen arne vaimonsa 

Unkarilainen kansansatu var onukketeatteriesitys "Kalasta a  a ranen arne vaimonsa" kertoo 
opettavaisen, kansanomaisen tarinan vanrasta kalasta asta  a ranen itsekkaasta seka 
arneesta vaimostaan. Vanra kalasta a menee kerran merelle kalaan  a koukkuun tarttuu 
karppi,  oka osoittautuu irmekarpiksi. Karppi pyytaa kalasta aa paastamaan taman  a 
vastapalvelukseksi karppi lupaa, etta kaikki reidan toivomuksensa toteutuvat. Nain 
tapartuukin. Kaikki kalasta an vaimon toiveet alkavat toteutua. Mutta vaimo ei ole koskaan 
tyytyvainen  a ranelle ei tunnu riittavan mikaan, ei palatsit, linnat, rikkaudet  a arvonimet. 
Vaimo menee itsekkyydessaan  a vallanrimossaan niin pitkalle, etta karppi lopulta suuttuu  a 
taikoo reidat asumaan takaisin kalasta anmokkiin. Silloin vaimo ymmartaa  a oivaltaa, etta 
larimmaisen rakkautta, elaman sisaltoa  a onnea ei voi ostaa raralla. Niin vaimo  a vanra 
kalasta a loytavat onnen arkisista asioista seka valittavasta yrdessoolosta. Elava musiikki 
rakentaa teoksen aanimaailman  a musiikillisen taustan eri instrumentte a apuna kayttaen. 

Ensïilta: 2 .4.20 0
Korderyrma: 3 – 6̈ vuotiaat lapset



Esityksen pituus: 30 min
Or aus, nayttamosovitus: VesäPetteri Asikainen
Nukkenaytteli a, muusikko: Riitta Leivo
Nukkenaytteli a: Annukka Saarelainen
Lavastus, nuket: Laura Karoniemi
 a amielinen Noita
PerformanceSirkus  a unkarilaisen Rita Gobin tanssiryrman yrteistyoproduktio 

 yvin ilkea, mutta myos ryvin ra amielinen Noita muuttaa pienia kei ukaisia kasveiksi: 
meloneiksi, kurkuiksi, perunoiksi  a tomaateiksi. Noidan puutarra pursuaa liikkuvia, lumottu a 
kasve a. Eraana paivana nalkainen Kettu riipii Noidan puutarraan  a...  a amielinen noita on 
PerformanceSirkuksen yrteistyossa unkarilaisen Rita Gobin tanssiryrman kanssa toteuttama 
teos,  oka yrdistelee tanssia, mimiikkaa  a elavaa musiikkia mukaansatempaavaksi 
keitokseksi. Unkarilaisen Varga Katalinin satuun por autuvan esityksen taustalla soi 
suomalainen  a unkarilainen kansanmusiikki. 

Ensïilta: ti  7.3.2009 klo 9 &  0.30 Vernissa, Vantaa Or aus: Rita Gobi  a VesäPetteri 
Asikainen Koreografia: Rita Gobi
Ylipormestarin  urlat 

PerformanceSirkus viirdytti nel asluokkalaisia koululaisia  urlavieraita  onotuksen aikana 
riemukkaalla mykkaelokuvatyylisella performanssior elmalla,  ossa esiintyi kolme 
karismaattista karaktaarirarmoa. Nain tertiin vieraiden pitkarko odotus  urlatilaan 
mielekkaaksi  a mieleenpainuvaksi. Esiinty ina olivat sirkustaiteli a  eikki Leppavuori, fyysisen 
teatterin teki a Osku Leinonen  a esiinty a Laura Timonen. Or elma sisalsi tasapainotaiteilua, 
mimiikkaa, akrobatiaa  a klovneriaa. 

Ensïilta 4. 2.2007 Finlandiätalossa
Kasikir oitus  a or aus: Osku Leinonen  a  eikki Leppavuori Tieta an Matka 

Eri taiteenla e a yrdistava teatteriesitys. Tavoitteena on tar ota 0̈3 ̈vuotiaille lapsille  a reidan 
seurassaan oleville aikuisille raurallinen  a esteettinen taideymparisto yrdessa olemiseen 
teatteriesityksen kokemisen kautta. Kaunis  a rarmoninen varimaailma, seesteinen 
taustamusiikki, mielenkiintoiset lavastuselementit  a selkean raurallinen miiminen 
naytteli antyo luovat otollisen maaperan onnistuneelle teatterielamykselle. Mottona on: katsele,
kuuntele, leiki kosketa  a elaydÿ 

Ensïilta  3.9.2006 

Kasikir oitus  a or aus: VesäPetteri Asikainen 

Elaintenkesytta a Vasil ev Vitelloni  a Amurinpantteri Guriton 

Yrteistyona Korkeasaaren elaintarran kanssa suunniteltu teatteriesitys,  oka sisaltaa 
sydamellista ruumoria, miimista komiikkaa  a taitavia akrobaattisia temppunumeroita. 



Esityksen paapaino on irmisen  a elaimen valisessa kunnioittavassa surteessa. Esitys  attaa 
tilaa oivalluksille rakentaen spontaania vuorovaikutusta  a yrteisleikkia lasten kanssa. Esitys 

pitaa sisallan teatteria sirkuksen keinoin  a toisinpain – roystettyna improvisaatiolla, fyysisella 
teatterilla  a miimisella komiikalla. 

Ensïilta 25.3.2006
Or aus: VesäPetteri Asikainen
Tulu  a uranalainen ystava – tarina po asta  a valkoisesta kilpikonnasta 

Tulu kokee  annittavan seikkailun kilpikonnaystavansa kanssa.  an pelastaa kilpikonnan 
salametsasta ien kynsista  a markkinatorille menevan auton kuormasta. Poika saa aidiltaan 
luvan pitaa  a roitaa kilpikonnaa seuraavaan nousuveteen saakka. Poika kiintyy kilpikonnaan 
syvasti,  a reidan valilleen syntyy maaginen, salaperainen side. 

Ensïilta 22.2.2005
Kasikir oitus  a or aus: VesäPetteri Asikainen Vasil ev Vitelloni  a Mesikammen Mortti 

Yrteistyona Korkeasaaren elaintarran kanssa suunniteltu esitys,  ossa Vasil ev Vitelloni  a 
Mesikammen Mortti kertovat rausko a vanro a suomalaisia karrutarinoita  a esittaen 
rullunkurisia akrobaattisia temppu a. 

Kantaesitys 22.5.2004
Kasikir oitus  a or aus: VesäPetteri Asikainen  a Mikko Mutru Matkalla 

 urraä Lastenteatterifestivaalilla  6.3.̈23.3.2003 festivaalien parraaksi esitykseksi valittu 
monitaiteellinen sirkusteatteriesitys,  ossa miimi, tanssi, sirkus, var oteatteri  a musiikki 
yrdistyvat moniulotteiseksi, visuaalisesti  a auditiivisesti selkeaksi, mielikuvitusta kiertovaksi 
kokonaisuudeksi. Lammin oivalluksille vapaa ruumori savyttaa teosta,  ossa Kulkuri matkaa 
lapi erilaisten maisemien. Nayttamokuvat ovat intensiivisia katseen  a kuulon vangitsi oita ̈ 
mekastus  a maaraton koreltaminen eivat kuulu taran teokseen. Lempean karismaattisen 
rerrasmieskulkurin u o, mutta samalla ulospainsuuntautunut olemus sykkii avoimuutta  a syvaa
kunnioitusta  a kiinnostusta Elamaa kortaan. Kulkuri auttaa ril aisuudellaan katso aa 
nakemaan  a kuulemaan, rammastelemaan  a irmettelemaan – kokemaan  a iloitsemaan 
pienistakin arkipaivan asioista. Teoksen paateemat ovat Luonnon irmeellisyys, Joutilaisuuden 
iranuus  a Elaman arvoituksellisuus. 

Ensïilta  6.3.2003
Kasikir oitus  a or aus: Paivi Aura
Musiikin savellys  a sovitus: Jukka Gustavson 

Valosuunnittelu: Kei o Vainio Puvustus, lavastus: tyoryrma 

Esiinty at: naytteli a VesäPetteri Asikainen, tanssi a Leena Gustavson, sirkustaiteili a  eikki 
Leppavuori, muusikot Jukka Gustavson  a Pekka Nylund 



Circo de Piccolo 

Vanrana an sirkustunnelmaa suurella rakkaudella, tyylila ina karnevalistinen katuteatterï 
Esityksen korderyrmana ovat 3̈ 0̈vuotiaat lapset seka lasten vanremmat. 

Ensïilta 6.  .2003
Or aus  a kasikir oitus: VesäPetteri Asikainen  a tyoryrma 

YMPARISTÖ̈ JA TAIDEKASVATUSPROJEKTIT 

Performancesirkus ry:n taidekasvatustoiminta 

EKOTEKÖ ̈nuoret Itameren aarella 20   osana Turku 20   ̈kulttuuripaakaupunkitapartumaa

Turun kulttuuripaakaupunkivuosi tutustutti varsinaissuomalaiset nuoret Itamereen  a kannustaa

omiin ekotekoirin tarinoiden, draaman  a pelien keinoin. Tyopa at  a tapartumat vuonna 20   

Esittelypiste/tyopa a Ymparistopolku a koululaisten maailmaan ̈tapartumassa  .2.20   Turun 
konserttitalolla, osana Ratkaisu a Larella, yrdessa ̈konferenssia 

Osallistu amaara: 800 

Koulutus rippikoulunopetta ille Vimmassa to  0.3.20   Osallistu amaara: 6 

Koulutus rippikoulunopetta ille Vimmassa to  7.3.20   Osallistu amaara:  0 

Koulutus isoisleirilla Kunstenniemessa la 9.4. 

Osallistu amaara:  20 (  7a 

Koulutus Kaarinan seurakunnan isoiskoulutuksessa kevat Osallistu amaara: 40 

Koulutus rippikoulunopetta ille  einanokassa to 5.5. Osallistu amaara 45 

Itameripa at Ruskon Maunun koulun 9. luokat, 4 ryrmaa, 5.4. klo 9–    a  2– 4  a 6.4. klo 9– 
    a   .30– 3.30 Ruskotalolla 

Osallistu amaara: 2  20  9 23 = 83 

Itameripa at Puropellon koulu, Turku, kaksi pa aa (7 D  a 7 Aa ke 4.5.20   klo 8. 5–9.45  a klo 
 0–  .30 

Osallistu amaara:  9  7 = 36 

Itameripa a Maskun  emmingin koulun yksi 8̈luokka ke   .5.20   klo 9.25–  .25 
Osallistu amaara: 23 

Itameripa at Armfeltin koulussa Salon  alikossa kaksi pa aa 7.  a 8. Lumäluokille to  2.5.20   
klo 9–    a  2– 4 

Osallistu amaara:  2 22 = 34 



Itameripa a Loimaan Teatterin  2– 4̈vuotiaiden ryrma ke  8.5.20   klo  7.30– 9.30 
Osallistu amaara:  5 

Itameripa at  enrikin koulu, Nousiainen, kolme pa aa 8̈luokille ke  .6.20   klo 9– 0.30,   – 
 2.30  a  3– 4.30 

Osallistu amaara: 20 20 20 = 60 

Kesan 20   rippikoulut 

Turun  a Kaarinan seurakuntayrtyman rippikoulut, leirit  a muut toimintapaivat, yrteysrenkilo 
Mer a Auer 

Kesan 20   rippikouluissa Ekoteköpakkia kaytti  4 eri tyonteki aa  9 rippikoululeirilla 7 eri 
seurakunnassa 556 nuoren kanssa. Lisaksi pakkia kaytti yksi varraisnuorten leiri (2  
osallistu aa, isoset  2a  a alakoulu en luontopaivat (94 osallistu aaa. 

Yrteensa pakkia siis kaytettiin 683 nuoren kanssa. Todellinen luku saattaa olla  onkin verran 
isompi. 

Lasten  a nuorten ymparistoviikko 30. 0.–4.  .20   Vimmassa 

Esittelypiste  a tyopa a Aksonii... mut ei tytoillë ̈tapartumassa Vimmassa 30. 0.20   klo  4– 
 7 

Osallistu amaara: 50 

Lasten  a nuorten ymparistoaireisten toiden nayttely Vimmassa 30. 0.–4.  .20   

Toita: Maarian, Moision, Pallivaran  a Vimman iltapaivakerroista seka iltalukion 
maaranmuutta ille suunnatusta valmistavasta ryrmasta 

Kavi amaara: n.  00 

Itameripa a Katariinan koulu, Turku, 4̈luokat, ma 3 . 0.20   klo  2– 3.30, opetta a Sampo 
Osallistu amaara:  6 

Itameripa a Vimman iltapaivakerro, Turku, ma 3 . 0.20   klo  4– 5 Osallistu amaara: 30
Nuorten parlamentti ̈paneelikeskustelu Vimman salissa ti  .  .20   klo  3– 4.30 
Osallistu amaara:  00 

Ekotekö – nuoret Itameren aarella ̈koulutus ke 2.  .20   klo  4– 6 Osallistu amaara: 8 

Itameripa at Vimman teatteriryrmille to 3.  .20  :   – 3̈v. klo  5.30– 7  a yli  4̈v. klo  7.30– 
20 

Osallistu amaara:  5    = 25 Ymparistoviikon osallistu amaara: 329 

Itameripa at Turun nuorisotaloilla 30.  .– . 2.20    aritun nuorisotalo ke 30.  .20   klo  7–
 8.30,  2 nuorta 



Kuuvuoren kerroryrma to  . 2. klo  4– 5.30, 3 lasta Ilpoisten nuorisotalo to  . 2.20   klo  7–
 8.30,  3 nuorta Osallistu amaara yrteensa: 28 

Vuonna 20  : 

2 esittelypistetta/tyopa aa,  3 tyopa aa kevaalla  a 7 tyopa aa syksylla, 6 koulutusta,   
paneelikeskustelu, 22 rippï  a varraisnuorten leiria  a luontopaivaa seka   nayttely 

Osallistu ia yrteensa: 23 2 

Yrteistyo Korkeasaaren elaintarran kanssa  997 ̈ 2009 Draamapedagoginen 
ymparistokasvatusranke 2008̈2009 

PerformanceSirkus toteuttaa Suur̈ elsingin alueella yrteistyossa Korkeasaaren elaintarran 
kanssa ylaasteikaisille nuorille suunnatun Elaimet, irmiset  a yrteinen maailmamme ̈
rankkeen. Teemoina ovat ilmastonmuutos seka luonnon monimuotoisuuden  a sademetsien 
suo elu. Tarkoituksena on edistaa nuorten kestavien elamantapo en sisaistamista, elaman 
kunnioittamista  a vastuuta elinymparistosta. Tavoitteen saavuttamiseksi ranke toteuttaa 
ymparistotapartumia  a ymparistokasvatuksellisia draamatyopa o a,  oissa porditaan nuorten 
omien valinto en merkitysta ympariston tilaan. Toiminnan paapaino on osallistamisessa  a 
nuorten omäaloitteisuuteen rorkaisevassa toiminnassa.  ankkeen teemoina ovat Itameri, 
sademetsat  a uranalaiset la it. 

Draamapedagoginen ymparistokasvatusranke 2007 

PerformanceSirkus toteutti Suur̈ elsingin alueella draamapedagogisen 
ymparistokasvatusrankkeen yrteistyossa Korkeasaaren elaintarran kanssa. Elaimet, irmiset 
 a yrteinen maailmamme ̈rankkeessa toteutettiin ymparistokasvatusviestin sisaltamaa esitys̈,
tietoiskü nayttelÿ  a tyopa atoimintaa aläastë  a paivakotïikaisille lapsille Taidetalo 
Toteemissa  a Taidetalo Pessissa Vantaalla seka Malmitalossa  a Kanneltalossa  elsingissa. 
Itä elsingin ylä  a aläasteilla vierailtiin tyopa o en puitteissa marraskuun 2007 aikana. 

Ymparistokasvatukselliset, draamapedagogiset rankkeet  997̈ 

PerformanceSirkus ry on ternyt yrteistyota Korkeasaaren elaintarran kanssa vuodesta  997 
lartien tuottaen elaintarralle interaktiivisia, ymparistokasvatuksellisia teatteriesityksia,  oiden 
tarkoituksena on opettaa lapsï  a aikuisyleisolle elainten kunnioittamista  a uranalaisten 
elainten  a ympariston suo elun tarkeytta. 

TAIDEKASVATUSPROJEKTIT 2008 ̈ 20 0 

Nuorille suunnatut erkaisevan pairdë  a ruumetyon teatterityopa at 2008 ̈ 20 0 

 ankkeen tavoitteena on luoda pysyvia vaikutuksia nuorten vastuulliseen a atteluun pairdë  a 
ruumekysymyksissa. Tarkoituksena on osallistavan taidetyopa atoiminnan avulla lisata nuorten
vastuuta  a luottamusta omiin vaikutusmardollisuuksiinsa pairdë  a ruumeasioiden 



ongelmatilanteissa.  ankkeen korderyrmana ovat koulu en, nuorisotalo en  a nuorten klubien 
kautta tavoitettavat ylaastë  a lukioikaiset nuoret . 

Tavoitteen saavuttamiseksi ranke  ar esti Suur̈ elsingin  a EteläSuomen laanin alueen 
kouluilla pairteidenvastaista 

̈ tyopa atoimintaa 

̈ konsultointiapua nuorten omien esitysten toteuttamisessa 

 anke toteutettiin vuoden 2008 ̈ 20 0 aikana seuraavasti: 

 ankkeen esivalmistelü, markkinointï, tiedotus̈  a tuotantotyo  . .2008–30.9.2008. 

̈ tyopa o en tuottaminen omauraluokillilla  elsingin  a EteläSuomen laanin alueella  . 0.2008 
–  5. 2.2008 

 anke toteutettiin kevaalla 2009 Lappeenrannassa, syksylla 2009 Itä elsingissa  a vuoden 
20 0 aikana Suur̈ elsingin alueella. 

Keritysvammalaitoksiin, palvelutaloirin  a erityisryrmakoteirin toteutettavat osallistavat 

tyopa atoiminta 2008 ̈ 20 0 

 ankkeen tavoitteena on parantaa kulttuurin saavutettavuutta keritysvammalaitoksissa, 
palvelutaloissa  a erityisryrmakodeissa.  anke pyrki luomaan pysyvia vaikutuksia 
keritysvammaisten  a erityisryrmien elamanlaatuun, sisaltoon  a sosiaalisen ryvinvointiin 
lisaamalla asukkaiden virikkeellisyytta uudenlaisten toimintamallien ̈ osallistavan taidë  a 
kulttuurityopa atoiminnan avulla. 

Tavoitteen saavuttamiseksi ranke  ar esti Suur̈ elsingin  a EteläSuomen laanin alueella 
keritysvammaisten laitoksissa, palvelutaloissa, tyopa akeskuksissa  a erityisryrmakodeissa 
interaktiivisia musiikkï  a tarinankerrontatyopa o a 

 ankkeen esivalmistelü, markkinointï, tiedotus̈  a tuotantotyo  . .2008–30.9.2008. Tyopa at 
toteutettiin  elsingin  a EteläSuomen laanin alueella a alla  . 0.2008̈3 . 2.20 0 

Ruotsinkielisiin keritysvammalaitoksiin, palvelutaloirin  a erityisryrmakoteirin toteutettava 
tyopa atoiminta  . 0. –  5. 2.2009 

 ankkeen tavoitteena on parantaa kulttuurin saavutettavuutta ruotsinkielisissa 
keritysvammalaitoksissa, palvelutaloissa  a erityisryrmakodeissa.  anke pyrkii luomaan 
pysyvia vaikutuksia keritysvammaisten  a erityisryrmien elamanlaatuun, sisaltoon  a 
sosiaalisen ryvinvointiin lisaamalla asukkaiden virikkeellisyytta uudenlaisten toimintamallien ̈ 
osallistavan taidë  a kulttuurityopa atoiminnan – avulla.  ankkeeseen osallistuneet talot  a 
toimipaikat: Kyrkslatt, Karabacka, Lipparinne, Pikku  uopalarti  a EteläPakila 



Tyopa atuntimaara yrteensa: 88 r
Tyoryrma
 ankkeen renkilosto, organisaatio
Asikainen VesäPetteri, rankkeen pro ektipaallikko 

Riitta Leivo, draamaor aa a
Sataman Sirkus ̈taidekasvatuspro ekti yrteistyossa  erttoniemenrannan paivakotien  a 

 elsingin kulttuurikaupunkisaation kanssa  998–2000 

 erttoniemenrannan alueen paivakotien  a koulu en seka PerformanceSirkuksen yrteinen 
taidekasvatuspro ekti,  oka ruipentui kevaisiin Sirkusmarkkinoirin 6.5.2000. 
PerformanceSirkuksen puolesta pro ekti piti sisallaan sirkuskoulutusta 500 paivakotilapselle 
seka koulu en opetta ille  a oppilaille. Pro ektin paattymisen  alkeen kevaalla 200   ar estettiin 
pro ektin tavoitteita  atkotyostanyt Suuri taikasrow ̈esitys yrteistyossa Sataman paivakodin 
kanssa 

Itä elsingin Kulttuuriviikot 200 ̈2004 Tanssikasvatuspro ektit Itä elsingin paivakotien kanssa

Uranalaisten elainten ruutokauppa Korkeasaaressa  .̈3.4.2003  a  ̈teatterin puoli ̈ 
nayttamolla  2.̈ 5.5.2003. 

Tomasso Pirelli rar oittaa laitonta elainten salakauppaa seka myy elaimista terty a tuotteita. 
Kuuluisa salapoliisi  erloc Srolmes on yrittanyt ottaa Pirellia kiinni  o pitkaan, mutta turraan, 
silla Pirelli on taran saakka onnistunut aina valttamaan kiinni aamisen, naamioimalla 
kauppapaikkansa kukkamyymalaksi. Taitavan salapoliisityon  ordosta silmukka nayttaakin talla
kertaa kiristyvan tiukasti Tomasso Pirellin ymparilla niin, ettei pakotieta ole nakopiirissa. Mika 
on taman tunnetun salakauppiaan kortalo? Tule  a naë Naytelmalla ralutaan kyseenalaistaa 
salakauppatoiminnan moraalista  a eettista oikeutusta. Esityksen pedagoginen sanoma valittyy
lapsikatso ille ruumorin, oivallusten  a elaytymisen kautta. 

Sataman Sirkus – lasten taidekasvatusyrteistyopro ekti  99̈2000 

Or aus  a kasikir oitus: VesäPetteri Asikainen  a  eikki Leppavuori yrteistyossa paivakotien  a 
 elsinki 2000̈kulttuurikaupunkipro ektin kanssa. 

Satukatu 6
Lapsille suunnattu tanssï, miimï  a var oteatteriesitys. Ensïilta 8. 0.2003
Or aus: Paivi Aura
ESITYKSET YRITYKSILLE JA Y TEISÖILLE 

PerformanceSirkusyrdistys on varsinaisten teatterï  a sirkusteatteriproduktioidensa orella 
tuottanut korkeatasoisia taiteellisia pientuotanto a tilausesityksina, ternyt yrteistyota lukuisten 
or elmä  a tapartumamarkkinointitoimisto en kanssa  a tuottanut elamys̈, aktivointï  a 
viirdenumeroita yritysten, yrteiso en  a yrdistysten  urlä, asiakas̈, markkinointï, messü  a 



muirin tapartumiin vastaten  oko  urlakokonaisuuden lyryista esitysosuuksista tai koko 
taiteellisen or elman toteutuksesta. 

PerformanceSirkus toteuttaa tapartumia  a esityksia seka valmisor elmistolla etta raataloidysti 
asiakkaan toiveiden mukaisesti: or elmakokonaisuuksia, or elmallisia musiikkinumeroita, 
sirkusteatteriesityksia, oreisesiinty ia, karaktaare a seka miimisia rarmo a. Esimerkke a 
esitysnumeroista ovat Sirkustirertoori Vasil ev Vitelloni, Sirkustaiteili a  eikki Leppavuori, 

Klovni Valtteri, Jattilaisrarmo, Den Lilla  atten, Elainrarmot, Ilmapallotaituri  a 
miimikkorarmot 

 YVANTEKEVAISYYSESITYKSET 

PerformanceSirkusyrdistys ry on toteuttanut or elmaa muun muassa seuraaviin 
ryvantekevaisyystapartumiin  a ̈tilaisuuksiin: 

* Lastenklinikan Kummit ry:n  oulusrowssa Kaapelitertaalla marraskuussa 2005 oli mukana 
kaksi Jattilaisrarmoa ottamassa vastaan  urlavieraita 

* Interaktiivista esiintymista Lastenklinikan Kummit ry:n tilaisuudessa Kuopion Yliopistollisessa 
Keskussairaalassa  oulukuussa 2002,  ossa Sirkustirertoori Vasil ev Vitelloni viirdytti vaikeasti 
sairaita lapsia esityksellaan 

* Interaktiivinen pantomiimiesitys Pantomiimikko Pierrot Lastenklinikan Kummit ry:n 
laivaristeilylla marraskuussa 2000 

* Oreisviirdyttamista Pirla iston Pienryrmakodissa, aikuisten keritysvammaisten asuntolassa 
 elsingissa relmikuussa 2000 


