
HHeeii !!

88 .. ––11 33.. 55.. JJäärrjj eesstteettttäävvää Encanto Festival on paljon barokkimusiikkia sekä kansainvälisyysteemoja ja kokeilevia,

monitaiteel l isiakin konserttikonsepteja sisältävä tapahtumasarja. Kuusipäiväinen festivaali järjestetään kolmatta kertaa, nyt

myös Helsingissä Kauniaisten l isäksi. Festivaalin teemana on Kauneus ja melankolia.

KKaannssaaii nnvvääll ii sseett ttaa ii ttee ii ll ii jj aatt tarjoi levat monipuolisesti inti imiä ja isompaa ohjelmaa sävel- ja sanataitei l la, tanssil la ja mimiikal la

leikkien. Konsertit ja tapahtumat kantavat kukin vahvasti omannäköistä luonnettaan. Ohjelmistossa on myös eri laisia

etkoja ennen il lan pääkonsertteja; teemasalongeissa, taidevaelluksi l la ja kotisalongeissa tarjotaan leppoisaa yhdessäoloa,

inti imiä tunnelmaa, taiteita ja vähän tietoakin. Taiteel l isena johtajana toimii maailman eturivin barokkiviul isteihin lukeutuva

GGeeoorrgg KKaall llwweeii tt.

HHaall uuaammmmee vvuuoossii ttttaa ii nn tarjota osana festivaaliamme myös ohjelmaa lapsil le, perheil le ja koului l le. Tänä vuonna ohjelmasta

löytyy barokkimusiikkia ja mimiikkaa sisältävä AADDAALLMMIINNAA – Prinsessan musiikkiseikkailu lapsil le, ttii 88 .. 55.. kkll oo 11 99 HHeell ss ii nngg ii nn

kkaannssaaii nnvvääll ii sseessssää kkoouu ll uussssaa. Satukonsertti on lapsil le ja perheil le suunnattu tapahtuma. Liput 5 € / kpl, 1 0 € / koko perhe.

Lisätietoja, l ippul inkit ja koko Encanto Festival in ojelmisto löytyy osoitteesta encanto.fi/festival .

Toivotamme teidät lämpimästi tervetul leiksi kuuntelemaan elämänmakuisia konsertteja toukokuussa!

Terveisin,

Encanto Festival / encanto@encanto. fi

***

AADDAALLMMIINNAA – Prinsessan musiikkiseikkailu lapsil le

8.5. klo 1 9 / Helsingin kansainvälinen koulu, Selkämerenkatu 11 , Helsinki

/ Adalmina kertoo tarinan eroavaisuudesta väli l lämme ja siksi se voi koskettaa ketä tahansa. Barokkimusiikin voima auttaa

rikkomaan ajal l isia rajoja ja yl ittämään näitä eroavaisuuksia. Perulainen nukketeatteri- ja mimiikkataitei l i ja sekä

teatteriohjaaja Jordy Valderrama ja Encanto House Band heittäytyvät surrealistiseen satumaailmaan, jossa

barokkimusiikin, mimiikan ja kauneuden voimalla voitetaan pahuus. Adalmina-prinsessa on vaipunut syvään

masennukseen lohikäärmeen sysättyä tämän tuonpuoleiseen maailmaan. Vaikka tarjol la on kaikkia mahdoll isia maall isia

aarteita, kaikkein tärkeimmät asiat kuitenkin puuttuvat: aurinko, rakkaus, musiikki ja ystävät. Jotta prinsessa pelastuisi

pinteestä, on hänen löydettävä tie ulos monien mutkien kautta. Oikean tien löytämisessä ovat lapset ja muusikot suureksi

avuksi. Tervetuloa koko perheen voimin seuraamaan Adalminan seikkailua ja nauttimaan monitaiteel l isesta konsertista!

Rooleissa: Alba Valderrama, Gachi Valderrama, I ika Hartikainen, Jordy Valderrama

Encanto House Band: Georg Kallweit, Anthony Marini, viulu, Laura Kajander, alttoviulu, Jussi Seppänen, sel lo, Anna

Rinta-Rahko, kontrabasso ja violone, El ina Albach, cembalo

Ohjaus: Jordy Valderrama




