ELÄMYSPOLKUUN KEVÄÄLLÄ 2019
3.- ja 5.-luokkalaisten TEATTERIKÄYNTI
KOULULAISNÄYTÖKSET MANILLASSA ARKISIN KLO 10:
Ma

6.5. | Ti 7.5. | Ke 8.5. | To 9.5 | Pe 10.5. | Ma 13.5. | Ti 14.5.
|Ke 15.5. | To 16.5. | Pe 17.5.

HINTA ELÄMYSPOLKULAISILLE: ESITYS + TANSSITYÖPAJA 12€ / oppilas
Peruslippu à 10€ | Tanssityöpaja à 2€
Lisätietoja Aurinkobaletin ammattitanssijoiden vetämistä tanssityöpajoista seuraavalla sivulla >>

Lippu- ja tanssityöpajavaraukset ryhmille:
Markkinointi- ja myyntipäällikkö Anna Rantala, p. 050 470 1620,
anna.rantala@aurinkobaletti.fi

Todellinen prinssi on tanssiteos leikki- ja ystävyystaidoista.
Hauskassa koko perheen tanssiteoksessa etsitään sydänystävää, jonka kanssa jakaa iloja ja suruja –
sellaisella vauhdilla, että hitaammat auttamatta tippuvat kärryiltä!
Teos perustuu Hans Christian Andersenin tunnettuun satuun Prinsessa ja herne. Aurinkobaletin ja JoJo
– Oulun Tanssin Keskuksen uudessa tulkinnassa yleisö pääsee keskelle leikkitreffejä, joissa mahdollisia
kaveriehdokkaita testataan yhä hullunkurisemmiksi käyvillä testeillä. Mutta ovatko odotukset uuden
kaverin ulkonäöstä, käytöksestä ja älykkyydestä niin korkealla, että kaikki kaverikandidaatit tulevat
takuuvarmasti epäonnistumaan?
KOR. & KONSEPTI: Jaakko Toivonen ja Kinga László | ESITYKSEN KESTO: n. 50 min
Lisätietoja teoksesta: www.aurinkobaletti.fi/ohjelmisto/todellinen-prinssi/
FB-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1115609111952777/

TANSSITYÖPAJAT
TYÖPAJAT TILATTAVISSA SEURAAVASTI:
9.-11.4. alk. klo 8:00 | 16.-18.4. alk. klo 8:00 | 23.4.-25.4. alk. klo 8:00
7.-9.5. alk. klo 12:00 | 14.-16.5. alk. klo 12:00
*Tanssityöpajat toteutetaan ainoastaan esityksen tilanneille
Aurinkobaletin ammattitanssijoiden ohjaamissa työpajoissa liikutaan itse, kokeillaan kehollista ilmaisua
ja tehdään pieniä koreografisia harjoituksia. Samalla tutustutaan Todellinen prinssi -teoksen teemoihin ja
nykytanssiin esittävänä taiteena. Työpaja kannustaa osallistujia luovuuteen, avoimuuteen ja
suvaitsevaisuuteen, ja se tarjoaa aidon kohtaamisen tanssin tekijöiden kanssa.

TYÖPAJA PÄHKINÄNKUORESSA:
* Työpajaryhmän koko 10-20 osallistujaa
* Pukeutumiskoodi: liikuntavaatteet tai vastaavat, paljaat jalat/sukat
* Työpajat sopivat myös erityisryhmille
* Työpajoihin osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta tanssista
* Työpajat pidetään ennen esitykseen tuloa tilaajan omissa tiloissa
(liikuntasali tai vast., jossa on cd-soitin ja äänentoisto) tai Aurinkobaletissa Manillassa
* Työpajojen kestot: 45 min.
* Hinta: Tanssityöpajan hinta 2€ / osallistuja
(Ryhmien ohjaajat, opettajat ja mahdolliset saattajat maksutta)
Lippu- ja tanssityöpajavaraukset ryhmille:
Markkinointi- ja myyntipäällikkö Anna Rantala, p. 050 470 1620, anna.rantala@aurinkobaletti.fi

