kuva: Jussi Virkkumaa

10.11.-2.12.2018 | Esitykset Aurinkobaletissa

NOOAT – sillä hän oli herralle mieluinen
Aurinkobaletin ja Tehdas Teatterin yhteisteos palaa ohjelmistoon syksyllä 2018
Tehdas Teatterin kanssa keväällä 2018 toteutettu Nooat jatkaa marraskuussa kahdeksan näytöksen verran
vauhdikasta selviytymisseikkailua tuhotulvan ja ilmastonmuutoskysymysten pyörteissä. Teoksen lähtökohtana
ollut tarina Nooan arkista muuntuu näyttämöllä nukketeatterin ja nykytanssin hurmaavaksi hyökyaalloksi
nostaen esiin aiheita ihmisen yliherruudesta, lajivalinnasta ja historian toistamista virheistä. Koreografi Urmas
Poolamets ja ohjaaja Merja Pöyhönen työryhmineen luovat vahvat visuaaliset puitteet herkälle, mutta myös
humoristiselle tanssin ja nukketeatterin yhdistävälle teokselle. >> Lisätietoja teoksesta:
http://www.aurinkobaletti.fi/ohjelmisto/nooat/
Koreografia & Ohjaus Urmas Poolamets & Merja Pöyhönen
Esiintyjät AURINKOBALETTI Mikko Kaikkonen, Päivi Kujansuu, Patrick Di Quirico, Elina Raiskinmäki
ja TEHDAS TEATTERI Anna-Kaisa Kuisma, Jaakko Lilja, Laura Sillanpää
Nuket, lavastus, puvustus Laura Hallantie, Pia Kalenius, Jenni Rutanen
Valosuunnittelu Marko Kallela | Äänisuunnittelu Konsta Savolainen
Tuotanto Aurinkobaletti & Tehdasteatteri | Ensi-ilta 23.3.2018, Manilla
Rooleissa Aurinkobaletin tanssijat ja Åbo Svenska Teaterin näyttelijät | Tuotanto Aurinkobaletti & Tehdas Teatteri

(uusinta) ensi-ilta 10.11.
Esitykset 10.11.2018 - 2.12.2018
Kesto: n. 1h 20 min

| Ikäsuositus: +12 vuotta

Liput norm. 25/23/15 €

/ Ryhmäliput (aik. 22/20€)

Koululaisnäytökset / Elämyspolku
14.11. klo 12 | 29.11. klo 12
Koululaisryhmien liput à 10 €
Elämyspolkuliput (Tanssityöpaja + esitys) à 12 €

*Koululaisnäytöksissä
ryhmänvetäjän lippu 0€

Koululaisnäytösten lippuvaraukset Aurinkobaletista:
Puh. (02) 284 0100 tai anna.rantala@aurinkobaletti.fi
Verkkoliput palvelumaksuitta ilta- ja viikonloppunäytöksiin: www.liput.aurinkobaletti.fi

*Teos sopii erinomaisesti osaksi Turun peruskoulujen yläluokkien Elämyspolku-ohjelmaa >> teatterikäynti
*Koululaisnäytösten yhteyteen tilattavissa myös tanssityöpajat >> Katso lisätiedot seuraavalla sivulla

kuva: Jussi Virkkumaa

NOOAT | Tanssityöpaja pähkinänkuoressa
Järjestämme esitysten yhteydessä ammattitanssijoiden ohjaamia tanssityöpajoja, joissa tutustutaan
NOOAT -teoksen teemoihin liikkumalla itse ja kokeilemalla kehollista itseilmaisua pienten
koreografisten harjoitusten avulla. Työpajoihin osallistuminen ei edellytä aiempaa tanssikokemusta.
•

Työpajaryhmän koko 10-20 osallistujaa

•

Pukeutumiskoodi: liikuntavaatteet tai vastaavat, paljaat jalat/sukat

•

Työpajat sopivat myös erityisryhmille

•

Työpajat pidetään ennen esitykseen tuloa tilaajan omissa tiloissa
(liikuntasali tai vast., jossa on cd-soitin ja äänentoisto)

•

Työpajojen kesto: 75 min

Työpajan hinta: 2 € / osallistuja
Hinta yht. 12 € (sis. työpaja 2 € + pääsylippu 10 €)
*Turun ulkopuolella järjestettävissä työpajoissa hintaan lisätään ohjaajien matkakulut.

Tanssityöpajat järjestetään syksyllä 2018 lokakuun & marraskuun aikana
– varaa omasi pian, sillä paikkoja on rajoitetusti!
NOOAT // LEHDISTÖSSÄ & BLOGEISSA SANOTTUA:
"Tanssijat ja nukettajat rakentavat yhdessä huumaavan näyn suureen tuhotulvaan ja siitä selviytymiseen. Valojen ja
kuultavien muovimateriaalien yhteisleikki on jännittävästi toteutettu. Koreografian vyöryävä eteneminen ja lempeät
hidastukset tuottavat esitykseen rytmin, jota on miellyttävä seurata." Kulttuuriblogi KOHTAAMISIA

Työpajavaraukset ja tiedustelut Aurinkobaletista:
Markkinointi- ja myyntisihteeri

Anna Rantala | anna.rantala@aurinkobaletti.fi | puh. (02) 284 0100

