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AD Productions MTÜ
Tulekul rahvusvaheline kaasaegse tsirkuse festival CIRCUS TREE 2015

24.-29. augustil toimub Tallinnas Kadrioru pargis, Kumus ja Nordea
Kontserdimajas rahvusvaheline kaasaegse tsirkuse ja tänavakunsti festival
CIRCUS TREE 2015. Festival on mõeldud eelkõige noortele ja täiskasvanutele,
aga programmis on sündmusi ka lastele. Festivali peaesineja on Race Horse
Company.
Rääkides tsirkusest meenub inimestele Eestis kas palliga hüljes, kaunistatud
elevant või jalgrattal karu. Arvatakse, et tsirkus on lastele mõeldud meelelahutus.
Kuid ajad on muutunud: Festival Circus Tree toob fookusesse kaasaegse tsirkuse
kui uudse etenduskunsti, kus loomi ei kasutata, kus traditsioonilised rollid ja ka
etenduse ülesehitus on tundmatuseni muutunud ning mis on mõeldud eelkõige
noortele ja täiskasvanutele. Lisaks muusikale, tantsule jm oskustele rakendab see
kunstiala tsirkuse elemente (tasakaal, akrobaatika, žongleerimine jne), püüdes
avastada ja laiendada inimvõimekuse piire.

CIRCUS TREE 2015 programm
Festival Circus Tree toimus esmakordselt noortefestivalina Kultuuripealinn 2011
programmis. Augustikuus 2015 on fookuses professionaalne tsirkus ja tänavakunst.
Kohal on esinejad Prantsusmaalt, Põhja- ja Baltimaadest ning Eestist. Etendusi
antakse Nordea Kontserdimajas, Kumu auditooriumis ja Kadrioru pargis, kus lisaks
tsirkuseetendustele näeb ka tänavakunstiproffe Rootsist, Saksamaalt ja Eestist.
Festivali peaesineja on maailmas hetkel väga populaarne Race Horse Company –
Soome viimaste aastate suurim edulugu loomemajanduse vallas. Etenduse “Super
Sunday” piletid müügil Piletilevis. Kuni jaanipäevani kehtivad soodsamad hinnad.
Circus Tree festival teeb koostööd Tallinna Rahvusvahelise Lillefestivaliga. Lisaks
etendustele põhiprogrammis, mis on enamasti mõeldud noortele ja täiskasvanutele,
luuakse kaunisse keskkonda tsirkusekunstimaailm, kuhu oodatakse ka lapsi. Saab
näha nii etendusi kui toimub noorteprogramm. Festivalinädalal on Tallinnasse
oodata Põhja- ja Baltimaade tsirkuseprofessionaale: Kumus toimub kaasaegse
tsirkuse esindajate - Nordic-Baltic Network - kohtumine. Korraldatakse õpitubasid nii
algajatele kui professionaalidele.
Rohkem infot: www.circustree.ee
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PRESSIPILDID
Peakorraldaja AD Productions. Kaaskorraldajad Soome Instituut, Circusinfo Finland,
Kadrioru Park, Prantsuse Instituut Eestis ja Tsirkusestuudio Folie.

Festivali ametlikud toetajad on Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium, Eesti
Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Prantsuse Instituut, Soome
Kultuurifond, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

Rahvusvaheline kaasaegse tsirkuse ja tänavakunsti festival.
24.-29. august 2015 Tallinn. Kadrioru Park, Nordea Kontserdimaja, Kumu auditoorium
CIRCUSTREE.EE

