
HUHTIKUU

TIME OF MY LIFE

Aurinkobaletin Time of My Life on aikamatka 1980-
luvun tanssilattialle. Teos yhdistää aikakauden
energisen musiikin, liikkeen ja visuaalisuuden.
Esityksen kesto on noin 1 tunti.

Vierailut klo 12.00–14.00 Manillassa:
28.–30.4.

Hinta elämyspolkulaisille 12 € / oppilas
(sis. esityksen ja teemakokonaisuuden).
Opettajat ja saattajat ryhmän mukana à 0 €.

Lue lisää teoksesta verkkosivuiltamme:
aurinkobaletti.fi/ohjelmisto/time-my-life.

TEEMAKOKONAISUUS:
Ennen esitystä Aurinkobaletin tiloissa oppilaat
katsovat teoksen syntyprosessia avaavan videon ja
tutustuvat Aurinkobaletin tiloihin. Esityksen
jälkeen järjestetään pieni keskustelutilaisuus
tanssijoiden kanssa. Tilaisuuden lopuksi oppilaat
tutustuvat 80-luvun tanssiliikkeisiin. Koko vierailun
kesto on noin 2 tuntia.

HELMIKUU

YKSIN – SOOLO VIIDELLE

Urmas Poolametsin teos kääntää yksin olemisen
kehon kielelle, eri näkökulmista. Se koostuu
nimensä mukaisesti sooloista, jotka muodostavat
yhteisen riitin. Esityksessä myös katsojat tulevat
sen osaksi. Yleisö istuu näyttämöllä, teoksen sisällä.
Esityksen kesto on noin 1 tunti.

Esitykset klo 12.00–13.00 Manillassa:
4.–6.2., 11.2. ja 13.2.

Työpajat varattavissa:
25.–27.2. ja 3.–5.3. alkaen klo 8.00.

Hinta elämyspolkulaisille 12 € / oppilas
(sis. esityksen ja tanssityöpajan).
Opettajat ja saattajat ryhmän mukana à 0 €.

Lue lisää teoksesta verkkosivuiltamme:
aurinkobaletti.fi/ohjelmisto/yksin-soolo-viidelle.

TYÖPAJA PÄHKINÄNKUORESSA:
• Ryhmän koko 10–20 osallistujaa.
• Tilaajan omissa tiloissa (liikuntasali tai vastaava,

jossa on cd-soitin ja äänentoisto).
• Liikuntavaatteet tai vastaavat, paljaat jalat/sukat.
• Kieli: suomi, ruotsi, englanti tai italia.
• Sopivat myös erityisryhmille.
• Ei edellytä aiempaa kokemusta tanssista.

AURINKOBALETIN ELÄMYSPOLKU 9.-LUOKKALAISILLE
TEATTERIKÄYNTI JA TYÖPAJA | HINTA 12 € / OPPILAS

Esityksen lisäksi ammattitanssijamme tarjoavat elämyspolkuryhmille Yksin – Soolo viidelle -teoksen
teemoista rakentuvan TANSSITYÖPAJAN oman koulun tiloissa sovittuna ajankohtana esityksen jälkeen.
Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita ja tanssityöpajat soveltuvat myös erityisryhmille. Työpajan kesto on 45
minuuttia. Time of My Lifesta tarjoamme esityksen lisäksi TEEMAKOKONAISUUDEN esityksen yhteydessä.
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Lisätiedot ja tilaukset:
Myynti- ja markkinointisihteeri
Pia Puustelli
pia.puustelli@aurinkobaletti.fi | 050 470 1620
aurinkobaletti.fi/ohjelmisto/elamyspolku-2020
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