KAKSIOSAINEN ELÄMYSPOLKUTAPAHTUMA

ÄLÄ TÖNI MUN KAVERIA
4 - 6 luokille (8-12 vuotiaille)

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on
tärkeä osa nuorten ennaltaehkäisevää
mielenterveystyötä.
ESITYS:
Älä töni mun kaveria pienoistanssiteos, jossa
käsitellään erilaisuuden,
kiusaamisen sekä itsetunnon
teemoja. Kesto n. 35 min.

TANSSITYÖPAJAT
NÄYTÖKSEN
YHTEYDESSÄ:
Jokaista osallistujaa
rohkaistaan erilaisin luovin
keinoin mm. tanssin ja
liikkeen kautta tuomaan esille
ajatuksiaan esityksestä ja sen
herättämistä teemoista.
Kesto n. 40 min.

Välittömästi esityksen jälkeen koululaisilla on
mahdollisuus osallistua pienryhmissä työpajaan,
jossa käsitellään esityksestä nousseita
kiusaamiseen liittyviä teemoja kuten erillaisuutta
ja itsetuntoa. Samalla oppilaille annetaan
mahdollisuus reflektoida esitystä turvallisessa ja
luovassa ympäristössä kokeneiden ammattilaisten
tukemana ja innoittamana. Luovin keinoin mm.
tanssin, liikkeen ja sanataiteen avulla on usein
helpompi tuoda esille teemasta heränneitä
vaikeitakin tunteita.
Työpajat voimme toteuttaa suomeksi ja
englanniksi. Koko tapahtuman kesto n. 1 h 15 min.
koreografia ja suunnittelu James McNamara,
tanssijat Laura Alho,Toni Laakkonen, Nea Vuorinen
ja James McNamara
työpajat suunnittelu Silja McNamara

Älä töni mun kaveria -tapahtuma voidaan järjestää
joko koulun tiloissa tai Tanssiteatterissa.
Paikaksi sopii esim. liikuntatila tai vastaava.
Ryhmän koko min. 25 oppilasta + opettajat

Esityspäivät ovat seuraavasti ja tarkempi kellon aika sovittavissa:
vain kouluissa:
ti 23.8.
ke 24.8
ti 30.8.
ke 31.8.
ti 27.9.
ke 28.9.
mahdollisuus joko koulussa tai Tanssiteatteri ERIssä
ti 4.10.
ke 5.10.
ti 11.10.
ti 25.10.
ke 26.10.
ti 8.11.
ke 9.11.

Elämyspolkuliput á 12 €
muut tiedustelkaa hintaa teatterista

Varaukset: laura.alho@eri.fi

Yliopistonkatu 7, TURKU
puh. 02250 1032

www.eri.fi

9-luokkalaisille

esitykset 14.9.-26.11.
Ohjaus ja koreografia Tiina Lindfors
Carmen tanssiteos on intohimoa ja kohtalon voimaa,
jota siivittää Rodion Shchedrinin nerokas sovitus Bizet´n oopperasta.
Draaman koreografia yhdistelee klassista
liikesanastoa ja modernia tanssia
vahvaan tanssiteatterilliseen kerrontaan.
Teoksessa Carmenin roolin tanssii
Suomen kansallisbaletissa upean solistiuran tehnyt
Anne Lönnroth.
Lindforsin teoksessa klassikko saa uuden
tulkinnan, joka kerii vääjäämättä
kohti kulminaatiotaan,
mutta väläyttää myös huumoria traagisten
käänteiden ylle.
Teos on vahvaa tanssin juhlaa,
joka vastaa voimallaan Shchedrin
huikeaan musiikilliseen rytmivyörytykseen.

Elämyspolkuliput á 12 €

Varaukset: info@eri.fi

Yliopistonkatu 7, TURKU
puh. 02250 1032

www.eri.fi

koko perheen lumoava joulusatu

1.-20.12.
Pieni Klaara-tyttö raottaa
lahjapapereita illan pimetessä.
Jouluyö on taikaa täynnä ja lelut
puhkeavat elämään
tähtitaivaan tuikkeessa.
Tinasotilas rakastuu balettiprinssiin
ja kaikki lahjat yhtyvät leikkivään tanssiin.
Aikakin siirtyy raiteiltaan
ja jokainen hetki vie satua
yhä lähemmäs ihmeitä –
yhtä lähemmäs joulun iloa.
koreografia James McNamara
Esitykset
Tanssiteatteri ERI
Yliopistonkatu 7, Turku
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