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Augusti lõpus toimunud kaasaegse tsirkuse festival CIRCUS TREE 2015 oli suur
õnnestumine
Rahvusvahelist kaasaegse tsirkuse festivali CIRCUS TREE 2015 Tallinnas külastas
11000 huvilist. Põhiprogrammi kuulus kokku 46 etendust ja sündmust siseruumes,
Kadrioru pargis ning vanalinnas. Rahvusvaheline festival näitas eesti publikule
kaasaegset tsirkust kogu tema mitmekesisuses ning murdis mitmeid eelarvamusi.

Paljude inimeste ühtehoidev tegutsemine päädis eduka festivaliga 24.-29. augustil Nordea
Kontserdimajas, Kumu auditooriumis, Kadrioru pargis, Salme Kultuurikeskuses, GAG
võimlas ja Tallinna vanalinnas. Kuue päeva päeva jooksul etendati 15 etendust siseruumides,
Mitmed etendused olid viimseni välja müüdud.
Kadrioru Pargi Tsirkuse Alleel ja vanalinnas korraldati kokku 31 tasuta sündmust. Suuri ja
väikeseid artiste sai kokku 150 ning külastajate number lähenes 11 tuhandele. Vaatlejaid
ning osalejaid saabus kokku kümnest välisriigist: Soome, Rootsi, Inglismaa, Norra, Läti,
Leedu, Belgia, Prantsusmaa, Austria, Itaalia. Tallinnasse kogunesid esmakordselt ka Põhjaja Baltimaade tsirkuseprofessionaalid. Salme Kultuurikeskuses toimunud töötubades lihvisid
artistid oskusi tsirkusedramaturgia vallas.
Rahvusvaheline festival näitas eesti publikule kaasaegset tsirkust kogu tema mitmekesisuses
ning murdis mitmeid eelarvamusi. Tegemist väljendusrikka kunstivaldonnaga ning
järgmistel aastatel on sellel põneval ja mitmenäolisel etenduskunstil kindlasti veelgi rohkem
austajaid.
Festivali direktor Anu Tähemaa rõõmustas, et festivali jooksul ei jäänud ära ühtegi
planeeritud etendust ning et - nii meedia kui publikuhuvi oli suur. Ei seganud vihm ega kõva
tuul. Eriliselt meeldiv oli kogeda head koostööd ning siinjuures suured tänud kõikidele
artistidele, koostööpartneritele, korraldajatele, 60nele vabatahtlikele ja tuhandetele
külastajatele! Samuti suur tänu eesti meediale, kes sündmust suuresti kajastas.
Oli suur rõõm koos Teiega seda festivali teha. Tänu Teile sai festival just selline nagu
soovisime. Kohtumiseni järgmistel kordadel!
VAATA hetki möödunud festivalist Facebook: facebook.com/TsirkusePuu
Treiler: vimeo.com/135886969
Korraldajad: AD Productions, Soome Instituut, Prantsuse Instituut, Kadrioru Park,
Tsirkusestuudio Folie, Baltic-Nordic Network, Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskus
Toetajad: Soome Haridus ja Kultuuriministeerium, Eesti Kultuuriministeerium,
Hasartmängumaksu Nõukogu, Prantsuse Instituut, Soome Kultuurifond, Tallinna
Kultuuriväärtuste Amet, Overall, Nordea Kontserdimaja, Saka Mõis, Automaailm, Tikkurila,
Tallink Hotels, Kumu auditoorium.
www.circustree.ee
Rohkem infot:
Anu Tähemaa
Circus Tree 2015 direktor
+3725058618
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Rahvusvaheline kaasaegse tsirkuse ja tänavakunsti festival.
24.-29. august 2015 Tallinn. Kadrioru Park, Nordea Kontserdimaja, Kumu auditoorium

