ROLLO perustettiin vuonna 1972. Teatteri on kulkenut pitkän tien silloisesta nykytanssiryhmästä tanssiteatterin kautta koko perheen teatteriksi. Tämän päivän Rollo tarjoaa tanssiaskelten sijaan tunnelmia ja
tarinoita. Kerronnan välineinä toimivat huumori, liike
ja musiikki. Esitykset ovat kantaesityksiä ja syntyvät
työryhmän yhteistyönä.
ROLLO on kiertävä teatteri, joka toimii koko Suomen alueella. Esityspaikkoja ovat koulut, päiväkodit,
torit, kadut ja konserttisalit. Rollon kotinäyttämö on
Kulttuuritalon Alppisali Helsingissä.
Esiintyjäryhmään kuuluvat tanssija Sanna Monto, muusikot Jari Lehtinen, Pete Parkkonen ja
Vando Suvanto. Taustalla toimivat teatteriteknikko Juha Skukin, pukusuunnittelija Leena Nurmi,
teatterisihteeri Tia Koskinen sekä graaﬁkko Juha
Räty ja valokuvaaja Nanna Saarhelo.
“Arvostamme yleisömme ja haluamme tehdä heille
älyllisesti haastavaa ja tunteita herättävää teatteria.
Uskomme myös naurun voimaan ilman ikärajoja ja
tarjoamme kaikenikäisille katsojille iloa ja elämyksiä.”
TOIVOTAMME SINUT TERVETULLEEKSI
ESITYKSIIMME!

---- - - - - - - - - - - - --------------------------------------

------------------------------------- - - - - -- - - - - - - - - - - - -------sirkusseurue
valloittaa!
Ilmiömäisiä temppuja, elävää musiikkia ja huimaa huumoria!
Pallot putoavat, leijonat katoavat ja trapetsi on liian korkealla!
Näe eläintenkesyttäjä ja voimamies Pusse Hupsis! (Pete
Parkkonen/Vando Suvanto) – taipuu tarvittaessa myös tankoon – ei
kun tangoon!
Näe jonglööri Munsse Hupsishupsis! (Jari Lehtinen)
– taituroi jopa kahdella pallolla yhtä aikaa.
Näe trapetsien huimapää Sösse Hupsishupsishupsis!
(Sanna Monto)
– sirkuksen sulotar huikeine temppuineen!

ohjaus: Sanna Monto
musiikki: Vando Suvanto (Sirkushumppa: Pete Parkkonen)
lavastus ja puvut: Leena Nurmi
tekniikka: Juha Skukin
kuvat: Nanna Saarhelo
graaﬁnen suunnittelu: Juha Räty
Ikäsuositus yli 3 v.

Esitykset ALPPISALISSA,
Kulttuuritalo, Sturenkatu 4.
ENSI-ILTA 16.9. KLO 16.
MUUT ESITYKSET:
maanantait 18.9. / 9.10. / 16.10. / 23.10. klo 9.30
tiistait 19.9. / 10.10. / 17.10. / 24.10. klo 9.30 ja 10.30
keskiviikot 20.9. / 11.10. / 18.10. / 25.10. klo 9.30
sunnuntait 8.10. / 15.10. / 22.10. klo 16
LIPUT 6 €/10 € puoli tuntia ennen ovelta,

tai p. 87750330
Esitysjakson aikana Alppisalin aulassa on Sirpa Masalinin ja
Hans-Ulrich Gollerin näyttely ARTCOON, www.artcoon.com

