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FLOW PRODUCTIONS

”Flow Productions      Parasta Oulua.
Tekee kaupungistamme yllätyksellisen,
oudon ja jännittävämmän.”
katsojapalaute somessa

Tervetuloa seuraamaan ohjelmistoamme, jossa 
elämyksellisellä tavalla kohtaavat tanssi, sirkus, musiikki 
ja visuaalisuus. Toivomme sinun löytävän esityksistämme 
kokemuksia, jotka menevät ihosi alle ja elävät kanssasi 
pitkään.

Kevätkausi on Flow-sirkuksen juhlaa - esityssarja täyttää 
10 vuotta. Tässä kotimaisia ja ulkomaisia nykysirkuksen 
huippuja esittelevässä sarjassa on nähty tähän mennessä 
jo peräti 63 vierailua. Meillä on ilo omien tuotantojen 
lisäksi tarjota Flow-sirkusta jatkossakin, niin suurelle 
yleisölle, kuin tilausnäytöksinä kahdeksasluokkalaisille 
Taidetestaajille.

Yhteistyömme kulttuuritalo Valveen ja oululaisten 
festivaalien kanssa jatkuu - Flow-sirkus on tänä keväänä 
ja kesänä osa Oulun Musiikkijuhlia, Oulun lasten ja 
nuorten teatterifestivaalia sekä Varjo-festivaalia.

Tutustu myös Flow Productionsin kotisivuihin osoitteessa 
www.FlOwPrOd.Fi

Taiteellinen johtaja Pirjo Yli-Maunula



ti 31.1. klo 19 
ke 1.2. klo 10 ja 13:30
to 2.2.klo 10 ja 13:30
pe 3.2.klo 10 ja 13:30

la 4.2. klo 19 
Kulttuuritalo Valve, Valvesali

rollercoaster on jonglööri wes Pedenin sooloteos, joka 
käsittelee vapauden ja turvallisuuden välisen tasapainon 
löytämistä huippumodernin pop-punk-jongleerauksen 
avulla. Energinen, supertaitava ja leikkisä teos on 
saanut inspiraationsa vuoristoradoista. rollercoaster 
edustaa ehkä ainutlaatuisinta koskaan tehtyä 
jongleerausta.

Useilla kansainvälisillä palkinnoilla huomioitu wes 
Peden on lapsuudesta asti tutkinut painovoimaa ja 
mahdollisuuksia haastaa se. Hän on valmistunut 
Tukholman taideyliopistosta ja ammattiurallaan 
esiintynyt jo 25 maassa. 

Kesto: 60 min.
ikäsuositus: aikuiset ja lapset 8+
Kaikukortti: 4 paikkaa kuhunkin esitykseen 

liput: 25/20 €
Kulttuuritalo Valve
ticketmaster.fi

rollercoaster
wes Peden (usa)

“Wes Peden is a Wonder...”  
– THe neW YorK TiMes

kuva | Fahimeh Hekmatandish



Cul de Sac heittää teoksen päähenkilöt 
diplomaattiseen painiotteluun, jonka 

tehtävänä on ratkaista umpikujaan päättyneet 
neuvottelut. Huonosti istuviin tarrapukuihin 

pukeutuneina jonglöörit Samuel Gustavsson 
ja Petter wadsten käyvät taistoon maailman 

toimettomuutta ja muutosvastarintaa vastaan.  
Kaksi jonglööriä, 230 metriä tarranauhalla 

päällystettyjä putkia ja idea. riittääkö se uuden 
maailmanjärjestyksen rakentamiseen?

 
Kesto: 50 min.

ikäsuositus: aikuiset ja lapset 12+
Kaikukortti: 6 paikkaa kuhunkin esitykseen 

pe 3.3. klo 10:30 ja 13:30 
la 4.3. klo 19 

liput: 25/20 €
kultturitalo Valve

ticketmaster.fi

 kuva | Cosmin Cirstea

cul de sac
raPid eye comPany
(tansKa)

esiTYs on runollinen,filosofinen ja HausKa. 
sceneKanTen - ann cæcilie sørensen

Kulttuuritalo Valve, Valvesali



our arms grew together
marta & Kim

Tanssija Kim-Jomi Fischer ja sirkustaiteilija Marta 
Alstadsæter yhdistävät teoksissaan nykysirkusta ja 

-tanssia hyvin orgaanisella tavalla. Teos Our Arms Grew 
Together on omakuva tekijöidensä rakkaussuhteesta. 

Maailmassa, joka korostaa itsenäisyyttä, he ovat 
valinneet keskinäisen riippuvuuden. 

Tämä intiimi, rehellinen ja melkein dokumentaarinen 
teos kertoo siitä, mikä normaalisti jää suljettujen ovien 

taakse: kahden ihmisen yhdeksi ruumiksi tulemisen 
aistillisuudesta ja haavoittuvuudesta. Samalla se näyttää 

myös sen, mikä on epämukavaa: kyvyttömyyden 
kävellä pois toisen luota, päästää irti kontrollista 
ja henkilökohtaisista tavoitteista. Tekijät kysyvät 

uskallammeko hukata itsemme ja muodostaa yhteisen 
identiteetin ollen riippuvaisia toisistamme?

Kesto: 60min.
ikäsuositus: aikuiset ja nuoret

Kaikukortti: 4 paikkaa kuhunkin esitykseen 

pe 24.3. klo 19
la 25.3. klo 19
Kulttuuritalo Valve, Valvesali

liput: 25/20 €
Kultturitalo Valve

ticketmaster.fi

kuva | Paul Sixta

“Kauden Paras sirKusKoreografia”
ANNeTTe embReChTS / De VOLkSkRANT



ti 28.3. klo 18:30 
ke 29.3. klo 10

Kulttuuritalo Valve, Valvesali

Kadonnut on koko perheen kaunis, hauska ja toisinaan 
hivenen vakavakin sanaton nykysirkusteos. Herkät 
tasapainot ja ihmeellinen pariakrobatia herättelevät 
ajattelemaan, kuinka tärkeää on välittää toisesta ja 
arvostaa jokaisen omaa erityistä tapaa loistaa.
 
 Kadonnut kahmaisee sinut mukaan sisäisen valonsa ja 
toisensa kadottaneiden sirkustaiteilijoiden muistojen ja 
toiveiden maailmaan, jossa uskomaton on jokapäiväistä. 
Matka sirkusseurueen kanssa vie sinut hersyvän naurun, 
pienten kommellusten ja muutamien piilotettujen 
kyynelten poluille, joiden päässä kajastaa yhteinen loisto.

Teoksessa esiintyvät pariakrobaatit Jenni lehtinen
ja Sasu Peistola. 

Esitykset järjestetään yhteistyössä Oulun lasten
ja nuorten teatterifestivaalin kanssa. 
 
Kesto: 50min. 
ikäsuositus: aikuiset ja lapset 5+

Kadonnut
agit cirK

 kuva | Jouni Ihalainen

liput: 15/10 €
Oulun teatterin lipunmyynti 
ticketmaster.fi

”unelMia eTsivä KadonnuT-esiTYs on
KaTsojansa vangiTseva HelMi.”

eMMa vainio, Hs 



Oululainen musiikin ja kaupunkikulttuurin festivaali 
Varjo tarjoilee 16.-17.6. Oulun Kuusisaaressa musiikkia, 
katutanssia, taidetta, hyvää ruokaa ja juomaa piknik-
hengessä – ja myös nykysirkusta. Flow Productionsin ja 
Varjon yhteistyön tavoitteena on vuosi vuodelta lisätä 
sirkusohjelmaa yhä näkyvämmäksi osaksi festivaalia. 
 
Flow-sirkus tuo tänä vuonna Varjo-festivaalille 
kansainvälisesti tunnettujen suomalaisten 
nykysirkusryhmien esityksiä. ryhmät esiintyvät omilla 
ulkoilmateoksillaan ja ilmaantuvat myös yleisön joukkoon 
luomaan sirkustunnelmaa koko festivaalin ajaksi. 

Kaksipäiväisellä Varjo-festivaalilla nähdään 
mielenkiintoinen kattaus kotimaisia artisteja. löydät liput 
ja lisätiedot osoitteesta varjofestivaali.fi

VarJo-FestiVaali
16.–17 .6 .2023

KUUSISAARI,  OULU

VARJOFESTIVAALI.FI

SCANDINAVIAN MUSIC GROUP
GASELLIT • SAMULI PUTRO

ANTTI AUTIO • URSUS FACTORY

FLOW SIRKUS

DUMARI & SPUGET JA BLOSARIT
EEVIL STÖÖ + STEPA • BUSINESS CITY

TUOMAS HENRIKIN JEESUKSEN KRISTUKSEN BÄNDI

L I S Ä Ä  O H J E L M A J U L K I S T U K S I A
A L KU V U O D E S TA  2023!



eSITYSkALeNTeRI

ti 31.1. klo 19 rOllErCOASTEr
ke 1.2. klo 10 rOllErCOASTEr
ke 1.2. klo 13:30 rOllErCOASTEr
to 2.2. klo 10 rOllErCOASTEr
to 2.2. klo 13:30 rOllErCOASTEr
pe 3.2. klo 10 rOllErCOASTEr
pe 3.2. klo 13:30 rOllErCOASTEr
la 4.2. klo 19 rOllErCOASTEr

pe 3.3. klo 10:30 CUl dE SAC
pe 3.3. klo 13:30 CUl dE SAC
la 4.3. klo 19 CUl dE SAC

pe 24.3. klo 19 OUr ArMS GrEw TOGETHEr
la 25.3. klo 19 OUr ArMS GrEw TOGETHEr

ti 28.3. 18:30 KAdONNUT
ke 29.3. 10 KAdONNUT

16.-17.6. VArJO-FESTiVAAli



Taiteellinen johtaja
tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunula

puh 0400-938164

PirJO@FlOwPrOd.Fi
www.FlOwPrOd.Fi

www.FACEbOOK.COM/FlOwPrOdUCTiONS
iNSTAGrAM: FlOwPrOdUCTiONS_Fi

iNSTAGrAM: FlOwSirKUS
TwiTTEr.COM/FlOwPrOd_Fi

FLOW PRODUCTIONS

Toimiston käyntiosoite: 
kulttuuritalo Valve, 2krs | hallituskatu 7, Oulu
Postiosoite: 
PL 42, 90015 Oulun kaupunki


