Tanssin päivän gaalaan ja tansseihin
henkilöstöhinnalla!
Tanssin päivän gaala la 23.4. klo 18–19.30, tanssit klo 20–24
Energia Areenalla, Rajatorpantie 23
Liput: 14,99–35 € sis. gaalan ja tanssit. Pelkät tanssit 15 €. Lippu.fi
Henkilökunta-alennus: 10 € perushintaisista yhdistelmälipuista (2 kategoriaa) ja
15 €:n tanssilipusta alennus on 2 €. Pidä kiirettä mikäli haluat varmistaa hyvät
paikat!
Varaukset:
http://www.lippu.fi/tickets.html?fun=erdetail&affiliate=nff&doc=erdetaila&erid=
1584128
Tanssin päivän gaala tanssii ja tanssittaa

Vantaan tanssin päivän gaala valtaa Energia Areenan 23.4. Kansainväliset
tähtiesiintyjät vastaavat upeasta ohjelmasta, jonka jälkeen yleisö pääsee itsekin
pyörähtelemään tanssilattialle Vantaan Viihdeorkesteri Ensemblen,
iskelmälaulaja Anne Mattilan ja dj. Seppo Kaltiaisen tahdissa. Parketti on vapaa
klo 20 alkaen.
Perinteitä ja uudistumista

Vantaan tanssin viikot kruunaavaa Tanssin päivän gaalaa vietetään Vantaalla jo
29. kerran. Luvassa on jälleen monipuolinen kattaus upeita esiintyjiä. Gaala
tarjoaa katsojalleen laajan kirjon eri tanssilajeja sekä kansainvälistä ja kotimaista
tanssitaidetta parhaimmillaan. Gaalan jälkeen yleisökin pääsee tanssin pyörteisiin
Vantaan Viihdeorkesteri Ensemblen, Anne Mattilan ja dj:n vauhdittamana.
Tanssimaan voi tulla, vaikkei gaalaan ehtisikään!
Vahva tulkinta Carmenista

Verevää intohimoa lavalle tuovat espanjalaiset flamencotanssijat Mariana
Collado ja Carlos Chamorro sekä 9-henkinen espanjalais-suomalainen orkesteri,
joka yhdistelee suvereenisti funkia, flamencoa ja balkan-vaikutteita. Tästä
kansainvälisesti palkitun Compañia Kaari ja Roni Martin runsaasti suitsutusta
saaneesta KILL Carmen – suurproduktiosta nähdään katkelmia. Ensi-iltansa
Helsingin Juhlaviikoilla saaneen esityksen kaikki näytökset olivat
loppuunmyytyjä.

Aarioita uusin maustein

Italiasta saapuu loistava E.sperimenti Dance Company, nuorten tanssijoiden
ryhmä, joka kuorruttaa vakavimmatkin aiheensa humoristiseen kepeyteen. Ryhmä
on esiintynyt tanssifestivaaleilla ympäri maailmaa ja saavuttanut suuren suosion
mm. unenomaisella Hopera-teoksellaan, joka tuo Verdin ja Mozartin aariat tähän
päivään – perinteitä kunnioittain mutta ironialla maustettuna. Gaalassa nähdään
Hoperasta numerot Va pensiero ja Papageno e Papagena.
Iloa, väriä ja huimia show-numeroita

Vahvaa nykytanssia edustavat karismaattiset tanssijat Valtteri Raekallio ja Auri
Ahola ja exhibition-showtanssia viime vuoden gaalassa ihastuttaneet Hanna
Karttunen ja Victor da Silva. Lavalla nähdään myös kimara muita lajeja
akrobaattisesta show´sta itämaiseen tanssiin, baletista kuumaan salsaan ja
reggaetoniin. Suomen Kansallisbaletti ja SalsaStudio Helsingin Latin Power
DanSS -ryhmä ovat vahvasti mukana ohjelmassa. Nuoresta energiasta vastaavat
StepUp School, Helsingin ja Vantaan Tanssiopistot.
Tervetuloa tanssin hurmaavaan maailmaan!
Järjestää: Vantaan kulttuuri
Lisätietoja/palautteita: kulttuurituottaja Arja Keränen, arja.keranen@vantaa.fi
www.vantaa.fi/festivaalit
facebook.com/vantaankulttuuri

