
6.-9.6.2012
VILLA MAGIASSA

Kittilässä, Kaukosen kylässä

Esittävän taiteen Hiljaisuus - Festivaali järjestetään kolmannen kerran Kittilän Kaukosessa,
luonnonkauniissa Villa Magiassa.

Hiljaisuus-festivaali kokoaa yhteen eri alojen taiteilijoita pohjoisesta, keskustelemaan ja
tutustumaan rauhallisessa ja inspiroivassa ympäristössä. Festivaali värittää paikallista arkea
pitkän viikonlopun ajan ja tuo korkeatasoisia poikkitaiteellisia esityksiä Kaukosen kylään ja

Kittilän kuntaan.

OHJELMASSA mm:
AGIT-CIRK: Kohti sua, Nykysirkus

KALLO COLLECTIVE: Members of our limbs, Klovneria
TAPANI RINNE & TEHO MAJAMÄKI: Inside the temple, akustinen konsertti

 
Musiikkia sekä sirkusta yhdistävä kokonaisuus Särestöniemi-museon miljöössä.

Kokonaisuuden suunnittelu: Timo Kinnunen & Sakari Männistö
Eva Bodrogi ( laulu ), Timo Kinnunen ( harmonikka ), Sirkka Parviainen ( laulu ), Jenni Lehtinen ( sirkus ), 

Sasu Peistola ( sirkus ), Tatu Kantomaa ( harmonikka ) ja Marjo Ylikorva ( sirkus )

Lisäksi Kaukosen kylässä:
TOM ENGBLUM, ESA MELTAUS, NINNI KORKALO, TUOMAS KORKALO: Installaatio, Villa Magian pelto

Aamuisin Tai Ji Kylätalon rannassa: Kari Sunnela 

ESITTÄVÄN TAITEEN TYÖPAJA: Klovneria ja mimiikka, ohjaajana Thom Monckton, Uusi-Seelanti

YHTEISTYÖSSÄ: TUKIJAT:

Kittilän kunnan kulttuuritoimi

Puuro Kaukonen

YHTEYSTIEDOT
Esittävän taiteen taiteellinen johtaja: Sakari Männistö +358408487911

Tapahtumanjohtaja: Joonas Martikainen +358503372828

OHJELMA: WWW.HILJAISUUSFESTIVAALI.INFO
LIPPUVARAUKSET: info@agitcirk.com

Lopullinen ohjelmisto varmistuu huhtikuun lopussa !

Kittilän kunta 

 ry

Milla Magia
Timo Kinnunen

JÄRJESTÄJÄT:

Tiedote: 12.4.2012



AGIT-CIRK: Kohti sua
"Kohti sua" on sanaton nykysirkusesitys, joka sisältää 
akrobatiaa ja jongleerausta, sekä näiden lajien yhdistelmiä. 
Se on herkkä ja inhimillinen episodeista koostuva kokonaisuus. 
Jonglööri Sakari Männistö ja akrobaatti Marjo Ylikorva
leikkivät ristiriidoilla ja sekoittavat vastakohtia toisiinsa.

"..runollista ja pienimuotoisuudellaan
hivelevää nykysirkusta.." Turun Sanomat
9.5.2010

KALLO COLLECTIVE:
Members of our limbs Klovnerian Frankestein. Members of our Limbs on absurdin komiikan ja
klovnerian villi hyökyaalto. Erikoiset ja arvaamattomat hahmot johdattavat esitystä ja nostavat
leikkauspöydälle asioita arkielämästämme, kirurgin tarkkuudella he erottavat arjestamme osia vain 
kasatakseen ne uudelleen ennennäkemättömäksi hulvattomaksi hirviöksi.

Sakari Männistö, esittävä taide 
Timo Kinnunen,  musiikki
  

Kallo Collective -klovneriaryhmä on voittanut lukuisia palkintoja kansainvälisissä tapahtumissa. 
Ryhmän perustivat vuonna 2009 suomalaiset Jenni Kallo ja Sampo Kurppa sekä uusi-Seelantilainen 
Thomas Monckton. Toisensa he kohtasivat Ranskassa opiskellessaan klovneriaa yhdessä 
maailman arvostetuimmassa klovnikoulussa, Jacques Lecoqin koulussa.

TAPANI RINNE & TEHO MAJAMÄKI: Inside the temple
Puhallinsoittaja Tapani Rinne on kulkenut omaa tietään jazzin, elektronisen musiikin ja
maailmanmusiikin välimaastossa. Hänen luotsaamansa RinneRadio on pysynyt uutta
luovassa liikkeessä jo lähes 25 vuoden ajan. Rinne tunnetaan myös yhteistyöstään
joikaaja Wimme Saaren kanssa. 

Lyömäsoittaja Teho Majamäki on tullut suurelle yleisölle tunnetuksi etenkin Ismo Alanko
Teholla -kokoonpanosta, jossa Majamäki ja Alanko loihtivat kahden miehen voimin
hämmästyttävän laajan äänimaiseman.

”Musiikki on hidasta ja hiljaista, äänien annetaan soida tilassa kaikessa rauhassa,
resonanssista otetaan voimaa ja pontta uusiin ääniin. Musiikin voi kuulla luomuambienttina
ilman sähköä tai matkana musiikillisen ilmaisemisen peruslähtökohtiin. Seesteistä,
rauhaisaa, kaunista musiikkia sille, joka malttaa keskittyä ja hiljentyä.”
Pentti Ronkainen, Suomijazz.com

Sakari Männistö on jonglööri/sirkustaiteilija ja sirkusryhmä Agit-Cirkin perustajajäsen. 
Männistö on työssään keskittynyt oman tyylin etsimiseen ja sirkuksen vaihtoehtoiseen 
esittämiseen. Sakari Männistön lavakarisma sekä tekninen osaaminen on tehnyt hänestä 
halutun artistin eri puolella eurooppaa.

Timo Kinnusen taiteilijaimago ja virtuoosimainen harmonikan hallinta ovat innoittaneet 
lukuisia säveltäjiä kehittämään harmonikasta yhdessä Kinnusen kanssa oman aikamme 
moni-ilmeistä tulkkia. Kinnunen on kantaesittänyt yli sata soolo- ja kamarimusiikkiteosta, 
joista useat ovat hänelle omistettuja

. 

OTTEITA OHJELMISTOSTA

 

Absurdi fyysinen komiikka
- johdanto teatteriklovneriaan 8.-9.6.
Ohjaajana Thom Monckton, Uusi-Seelanti

Tai Ji
Tai ji-työpajaan voi osallistua torstai-, perjantai- ja 
lauantaiaamuisin Kaukosen Kylätalon rannassa.
Ohjaajana Kari Snoopi Sunnela, Sodankylä

TYÖPAJAT

HILJAISUUS-FESTIVAALIN TAITEELLISET JOHTAJAT

LIPPUJEN HINNAT:
Esitykset ja konsertit : 15 € / 10 €
Särestöniemi konsertti 35 €

Festivaalipassi: 240€ 
sis. koko festivaalin ohjelman, työpajat, 
majoituksen, sekä yhden lämpimän ruoan päivässä 
+ aamiaiset ja iltapalan. 

 WWW.HILJAISUUSFESTIVAALI.INFO
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