
	  	  
KANSAINVÄLINEN	  LASTEN-‐	  JA	  NUORTEN	  TEATTERIFESTIVAALI	  
HELSINKI,	  ESPOO,	  KAUNIAINEN	  &	  VANTAA	  21.–30.3.2014	  
	  
TIEDOTE	  25.2.2014,	  vapaa	  julkaistavaksi	  

BRAVO!	  –FESTIVAALIN	  OHEISOHJELMISTO	  JULKISTETTU	  

Kahdeksatta	  kertaa	  järjestettävä	  kansainvälinen	  lasten-‐	  ja	  nuortenteatterifestivaali	  Bravo!	  tarjoilee	  laajan	  kattauksen	  
teatteria	  kaikenikäisille.	  Suomen	  Assitej	  järjestää	  festivaalin	  21.–30.3.2014	  Espoon,	  Helsingin,	  Kauniaisten	  ja	  Vantaan	  
kulttuuritaloissa.	  Festivaalille	  saapuu	  kuusi	  esitystä	  viidestä	  eri	  maasta	  ympäri	  maailman.	  Lisäksi	  ohjelmistossa	  on	  
paljon	  muuta	  oheisohjelmaa	  niin	  lapsille	  kuin	  ammattilaisillekin.	  	  

AVAJAISET	  JA	  LES	  CASTELIERS	  –FESTIVAALIN	  JOHTAJA	  LOUISE	  LAPOINTEN	  VIERAILU	  NUKKETEATTERIN	  
NÄYTEIKKUNASSA	  

Suomen	  Assitej	  ja	  Suomen	  Unima	  yhdistävät	  voimansa	  Bravo!	  –festivaalin	  ja	  Nukketeatterin	  näyteikkunan	  yhteisissä	  
avajaisissa	  perjantaina	  21.3.2014	  klo	  14.00	  alkaen	  Stoassa	  (Turunlinnantie	  1,	  Itäkeskus,	  00900	  Helsinki).	  Juhlan	  
aloittaa	  Les	  Sages	  Fous	  –ryhmän	  esitys	  Orpojen	  sirkus	  klo	  14	  Musiikkisalissa.	  Bravo!	  –festivaali	  ja	  Suomen	  Unima	  ovat	  
myös	  saaneet	  vieraaksensa	  kansainvälisen	  Les	  Trois	  Jours	  de	  Casteliers	  –nukketeatterifestivaalin	  johtajan	  Louise	  
Lapointen	  Québecistä.	  Lapointe	  pitää	  seminaarin	  aiheesta	  Puppetry	  Arts	  in	  Québec	  klo	  17	  Kerhohuoneessa.	  
Tervetuloa	  Stoaan	  aistimaan	  kansainvälistä	  tunnelmaa!	  Lisätietoja	  tapahtumasta	  ja	  tarkat	  ohjelmatiedot:	  
www.bravofinland.org	  ja	  www.unima.fi.	  	  

BRAVO!:N	  LAPSIRAATI	  ANTAA	  PALAUTETTA	  TEKIJÖILLE	  

Osana	  Bravo!	  –festivaalin	  oheisohjelmaa	  on	  perinteinen	  lapsiraati.	  Teatteri	  IlmiÖ.:n	  kanssa	  yhteistyössä	  toteutetun	  
eri-‐ikäisistä	  lapsista	  ja	  nuorista	  koostuvan	  raadin	  asiantuntevat	  jäsenet	  kiertävät	  festivaaliviikolla	  katsomassa	  kaikki	  
esitykset.	  Palautetilaisuus	  pidetään	  Annantalolla	  torstaina	  27.3	  klo	  15	  alkaen.	  Tilaisuuden	  kesto	  on	  noin	  tunti.	  	  

ASSITEJN	  JÄSENTAPAAMINEN	  ANNANTALOLLA	  TORSTAINA	  27.3	  KLO	  19.30	  ALKAEN	  

Suomen	  Assitej	  toivottaa	  kaikki	  jäsenensä	  tervetulleiksi	  tapaamaan	  toisiaan	  ja	  kansainvälisiä	  vieraita	  Annantalolle	  
(Annankatu	  30,	  00100	  Helsinki)	  torstaina	  27.3	  klo	  19.30	  alkaen.	  Ilmoittautumiset	  info@assitejfi.org.	  

KLOVNERIATYÖPAJA	  ESITTÄVÄN	  TAITEEN	  AMMATTILAISILLE	  

Bravo!:n	  ammattilaisille	  suunnattu	  työpaja	  on	  tänä	  vuonna	  norjalaisen	  Katja	  Brita	  Lindebergin	  klovneria-‐aiheinen	  
työpaja.	  Lindeberg	  esiintyy	  festivaalilla	  viisivuotiaille	  ja	  vanhemmille	  suunnatulla	  klovniesityksellään	  Jos	  Rosa	  osaisi	  
taikoa.	  Työpajan	  teemoina	  ovat	  läsnäolo	  ja	  yleisökontakti	  klovneriassa.	  Työpajan	  kesto	  on	  3	  tuntia.	  Osallistujia	  
otetaan	  ilmoittautumisjärjestyksessä	  12	  henkilöä.	  Työpaja	  pidetään	  lauantaina	  29.3	  klo	  12-‐15	  Annantalolla	  
Teatteriluokassa	  (Annankatu	  30,	  00100	  HKI).	  Ilmoittautumiset	  14.3	  mennessä:	  info@assitejfi.org.	  Työpaja	  on	  
maksuton.	  Työskentelykieli:	  Ruotsi/	  Englanti.	  	  

Lisätietoa	  oheisohjelmistosta	  ja	  festivaalista:	  	  

Tuottaja	  Nea	  Granlund,	  nea.granlund(at)assitejfi.org,	  puh:	  041	  519	  7003,	  www.bravofinland.org	  

	  


