Helsingin kansainvälinen balettikilpailu tiedottaa 23.5.2016

Helsingin kansainvälinen balettikilpailu alkaa

Jo kahdeksatta kertaa järjestettävä Helsingin kansainvälinen balettikilpailu käydään Suomen
kansallisoopperassa ja -baletissa 24.5.–2.6.2016. Mukana on yhteensä 67 kilpailijaa, 19 maasta. Tanssijat
osallistuvat joko 15–19-vuotiaiden juniorisarjaan tai 20–25-vuotiaiden seniorisarjaan. Professori Doris
Laine-Almin vuonna 1984 perustama Helsingin kilpailu kuuluu maailman kovatasoisimpien ja suurimpien
kansainvälisten balettikilpailujen joukkoon. Edellisen kerran se järjestettiin Helsingissä vuonna 2012.

Alkueristä finaaleihin ja Gaalaan

Kilpailu alkaa Alminsalissa viisi päivää kestävillä alku- ja välierillä, joista valitaan parhaat tanssijat
päänäyttämöllä käytäviin finaaleihin. Kilpailun eri vaiheissa tanssijat tulkitsevat sekä klassista balettia että
nykytanssia. Gaala-näytös sekä palkintojenjako järjestetään 2. kesäkuuta ja siinä esiintyvät kilpailun
menestyneimmät tanssijat. Gaalaan on lisäksi kutsuttu esiintymään Pariisin oopperan baletissa tanssiva
suomalainen Ida Viikinkoski sekä Berliinin valtionbaletin ensitanssija Iana Salenko parinsa Marian Walterin
kanssa.

Reilun viikon mittainen opintomatka

Maineen ja kunnian lisäksi Helsingin kansainvälisen balettikilpailun menestyjät palkitaan rahapalkinnoin,
joiden yhteisarvo on lähes 80.000 euroa. Kilpailun pääpalkinto on Jane Erkko Grand Prix, jonka arvo on
15.000 euroa. Tuomariston puheenjohtaja, Suomen kansallisbaletin taiteellinen johtaja Kenneth Greve
uskoo, että jokainen tanssija lähtee kotiin voittajana. Hän näkee kilpailun arvokkaana oppimiskokemuksena
nuorille tanssijoille.
-

Osallistuminen kilpailuun on upea mahdollisuus kohdata muita tanssijoita ja oppia heiltä. Kyseessä
on reilun viikon mittainen opintomatka, jossa oppiminen ja verkostoituminen ja
kansainvälistyminen ovat yhtä tärkeitä kuin menestyminen kilpailussa, Greve sanoo.

Seitsemän suomalaista mukana

Suomalaisia tanssijoita on mukana seitsemän, joista juniorisarjassa kilpailevat Sara Antikainen (Suomen
Kansallisbaletin nuorisoryhmä), Katariina Hietala (Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitos), Atte

Kilpinen (Suomen Kansallisbaletin nuorisoryhmä), Ella Puurtinen (Vaganovan balettiakatemia, Pietari) ja
Heidi Salminen (Pirkanmaan Tanssiopisto). Seniorisarjan tanssijat ovat Suvi Honkanen (Suomen
Kansallisbaletti) ja Maria Martyanova (Unkarin Kansallisbaletti).

Tuomaristo

Kilpailussa arvioi seitsenhenkinen tuomaristo, joka koostuu arvostettujen balettitalojen johtajista ja
koreografeista:








Kenneth Greve, tuomariston puheenjohtaja ja Suomen kansallisbaletin taiteellinen johtaja
Nina Ananiashvili, Georgian valtionbaletin taiteellinen johtaja
Angel Corella, Pennsylvanian baletin taiteellinen johtaja
Jorma Elo, koreografi
Maina Gielgud, Unkarin kansallisbaletin taiteellinen neuvonantaja ja kansainvälinen harjoittaja
Hae Shik Kim, Korea Youth Ballet Stars (puheenjohtaja), Korea National University of Arts (dekaani)
Feng Ying, Kiinan kansallisbaletin taiteellinen johtaja

Lisätiedot:
Alkuerien 24.-26.5. kilpailujärjestys:
http://ibchelsinki.fi/kilpailujarjestys-alkuerat/
Valokuvia lehdistön käyttöön: http://ibchelsinki.fi/media/
Tapahtuman aikataulu: http://ibchelsinki.fi/kalenteri/
Yhteys: Lehdistöpäällikkö Mila Kajas-Virtanen p. 040 530 54 00/mila.kajas@ibchelsinki.fi

