
Small size -päivät – Tilaa ja aikaa pienimmille 
29.1. – 31.1.2016 
 
Taide ei katso ikää – uteliaisuus ratkaisee 
 
Kolme päivää esityksiä, työpajoja ja taidetta 0–6-vuotiaille lapsille  
Helsingissä ja Espoossa. 
 
Lapsen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin koskee myös kaikkein pienimpiä.  
Tammikuun viimeisenä viikonloppuna samaan aikaan monissa maailman eri  
kaupungeissa (niin Helsingissä kuin Madridissa, Lontoossa, Salzburgissa, Bukarestissa,  
Mexico Cityssä…) vietetään Small size -päiviä, joiden aikana pienet lapset, heidän  
perheensä ja hoitajansa kokoontuvat yhdessä esitysten ja taiteen ääreen. 
 
Nyt toista kertaa järjestettävä kansainvälinen tapahtuma ottaa paikkansa tärkeiden yhteisten 
päivien kalenterissa, ja aina tammi-helmikuun vaihteessa perheen pienimmät ovat ne 
tärkeimmät taiteen tekijät ja kokijat eri puolilla maailmaa.  
 
Tämän vuotuisen tapahtuman ohjelmassa on Helsingissä Annantalon taidekeskuksessa 
Tanssiteatteri Auracon Me-Me-esitys ja Tuija Rantalainen & Co:n Vahtikoira karkuteillä, lisäksi 
Kanneltalolla ruotsinkieliset Det osynliga barnet ja Rimjam. Auracon Me-Me nähdään myös 
Espoossa Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurorassa. 
 
Small size days -tapahtumat järjestetään kansainvälisen yhdistyksen Artistic International 
Association Small size aloitteesta ja ne ovat myös osa Small size, performing arts for early years-
projektia. 
 
Artistic International Association Small size perustettiin vuonna 2007 EU:n kulttuuriohjelman  
tukeman Small size, the net -projektin yhteyteen. Alun perin eurooppalainen yhdistys on 
verkottunut jo neljälle mantereelle ja siihen kuuluu noin 40 teatteria, taidelaitosta ja yhteisöä.  
 
Yhdistys on perustettu tukemaan ja kehittämään esittäviä taiteita 0–6-vuotiaille lapsille ja 
laajemminkin, tukemaan ja antamaan arvoa pienille tarjottavien kulttuuripalvelujen järjestäjille.  
Yhdistys ei tarjoa kaupallisia palveluja. Siihen voivat liittyä julkiset ja yksityiset taidelaitokset ja 
yhteisöt sekä yksittäiset henkilöt kaikkialta maailmasta. 
 
Tällä hetkellä yhdistyksessä on kolme suomalaista jäsentä: Annantalo, Lasten kulttuurikeskus 
Pikku-Aurora ja Tanssiteatteri Auraco.  
 
Artistic International Association Small size on kansainvälisen lasten- ja nuortenteatterijärjestön 
ASSITEJ Internationalin jäsen.  
 
 



Small size, performing arts for early years on Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelman 
tukema hanke vuosille 2014–2018. Small size -projekti on toinen vain kahdesta lapsille 
suunnatuista tukea saaneista projekteista. Se on saanut EU-tukea kolmeen peräkkäiseen 
projektiin. Jatkuva Euroopan komission tuki antaa tunnustusta projektille, joka on luonut 
ainutlaatuisen eurooppalaisen verkoston edistämään lasten taiteiden asemaa sekä lasten 
oikeutta taiteisiin ja kulttuuriin. 
 
Small size, performing arts for early years on eurooppalainen verkottumishanke teattereille ja 
kulttuurikeskuksille, jotka tuottavat ohjelmistoa lapsille ja ovat erikoistuneet lapsille 
suunnattuihin esittäviin taiteisiin. Hankkeessa on mukana 17 eri ryhmää 15 eri maasta.   
 
Hankkeen avulla on tähän mennessä tuotettu uusia esityksiä ja työpajoja ja mahdollistettu 
esitysten vientiä toisiin Euroopan maihin. Verkosto edistää lapsille suunnatun kulttuurin 
leviämistä ja pitää taidetta tapana vahvistaa maiden, kansalaisten ja sukupolvien välisiä suhteita 
ja yhteyksiä. Hanke tukee lasten oikeutta täyteen ”kulttuuriseen kansalaisuuteen” ja rohkaisee 
aikuisia täyttämään tehtävänsä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
 
Small size days -tapahtumakalenteri 
 

29.1.2016  9.30, 10.30 ja 13.00 Tanssiteatteri Auraco: 
Me-Me 

Annantalo 

30.1.2016 10 ja 12 Tanssiteatteri Auraco: 
Me-Me 

Pikku-Aurora 

30.1.2016 13 Det osynliga barnet Kanneltalo 

30.1.2016 14 Rimjam Kanneltalo 

31.1.2016 11 ja 13 
 
12–13 

Tuija Rantalainen & Co: 
Vahtikoira karkuteillä 
Oma lemmikki -työpaja 

Annantalo 

 
Lisätietoja: 
 
www.annantalo.fi 
www.kanneltalo.fi 
www.espoo.fi/pikkuaurora 
www.auraco.fi 
www.smallsize.org 
 
 

http://www.annantalo.fi/
http://www.espoo.fi/pikkuaurora
http://www.auraco.fi/
http://www.smallsize.org/

