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Uus tulija - eri kunstivaldkondi ühendav HOOG festival
Haapsalus toob fookusesse uudse ja põneva etenduskunsti —

kaasaegse tsirkuse. Sõnadeta lavastustes vormitakse
füüsiline võimekus kunstiliselt kaunisse pakendisse, kombates
inimvõimekuse piire. Loomi meelelahutuseks ei kasutata “palliga hüljes” ning “karu jalgrattal” jäägu ajalukku.

HOOG festivali
etendusprogramm
esitleb artiste laiast maailmast ning pakub uudseid kogemusi nii
täiskasvanutele kui ka lastele. Vastavalt maitsele saab nautida huumorit,
füüsilist meisterlikkust või sügavalt mõtlikku teatraalsust.

Kaasaegse tsirkuse etendused toimuvad Haapsalu Kultuurikeskuses,
kuid palju põnevat leiab aset ka tillukeses tsirkusetelgis, välilaval,
linnatänavatel ja hoovisoppides. Mõeldud on nii pereinimestele
kui sõpruskondadele, beebidele ja kunstigurmaanidele. Näha saab
tänavatsirkust laiast maailmast, mustkunstnikke, ja tuleartiste . . .
Sõnadeta lavastused on kergesti mõistetavad kohalikele inimestele ja
samas ka väliskülalistele. Lisaks etendustele saab nautida virtuaalset
fotonäitust, kogeda tsirkuseetendust jalutuskäigul või osaleda Festivali
klubi õhtustes jututubades.

HOOG
haridusprogramm
pakub praktilisi kogemusi nii peredele, sõpruskondadele kui ka
valdkonna professionaalidele. Programmist saavad osa huvikoolide
(tants, teater, loovus, tsirkus, kunst) õpilased, aga ka huvilised tänavalt.

Mere äärde ehitatud Tsirkusemaailmas pannakse üles õhuakrobaatika
vahendid. Spetsialistide juhendamisel saab proovida monorattaid ning
teisi tasakaaluvahendeid, õppida žongleerimist või akrobaatikat.

Sotsiaalse tsirkuse projektides tehakse koostööd Haapsalu
Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse ja Viigi kooli erivajadustega laste
ja täiskasvanutega. Koostöös luuakse avalik etendus, kuhu on kaasatud
ratastooliinimesed, nende tugiisikud ning tsirkuseartistid.
Festivali ajal avatakse huvialakoolide

esitlustänav.

Noored tantsijad, tsirkuseartistid, muusikud, kunstnikud saavad
oma tegevusi demonstreerida “vabal laval”.

Müügitänav kutsub uudistama põnevaid ja tervislikke kohalikke
maitseid. Festival ootab oma tooteid tutvustama ettevõtjaid, kelle tegevus
pakub põnevaid lahendusi kodudesse, kas söögi-joogi-käsitöö vallas või
esitleb spordi- ja osavusalasid (rulad, rattad, tsirkusevahendid, batuudid).

Festivalialal “Katseta kätt” saab testida oma
loovust grafitiseintel ja osaleda käelistes tegevustes. HOOG julgustab
avatud mõtteviisiga festivalikülastajaid katsetama uusi tegevusi, et
mõista paremini värvikat etenduskunstide maailma.
Koostöös Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži disainiüliõplastega
luuakse festivali kunstiinstallatsioonid ja kujunduselemendid üle terve
festivaliala kasutades taaskasutatavaid materjale. Festivali ajal toimuval

Disainilaadal esitlevad üliõpilased oma loodud tooteid.

HOOG valmib koostöös:
Soome Instituut, Prantsuse Instituut, Haapsalu linn, Haapsalu
Kultuurikeskus, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus,
Haapsalu Viigi kool, Haapsalu Linna Algkool,Läänemaa
Ühisgümnaasium, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, TÜ Haapsalu
Kolledž, Beguta külalistemaja, Fra Mare Thalasso Spa, Haapsalu
Kutsehariduskeskus, Eesti Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskus,
Baltic-Nordic Circus Network, Tsirkusestuudio Folie, OMAtsirkus,
ParnterAkro, Rahumäe Põhikool, Haapsalu Kunstikool, Eve Stuudio,
Eesti Tantsuagentuur, QCatering, Eventech jpt

Toetaja: Eesti Kultuurkapital

HOOG festival on pühendatud
Eesti Vabariigi 100. juubelile,
pakkudes publikule meeldejäävaid
elamusi kaunis Haapsalus.

HOOG korraldaja MTÜ AD Productions
pakub tegevusväljundit kaasaegse tsirkuse, muusika-, tantsu-,
kunsti- jt loovinimestele, kelle tegevus toetub kunstivaldkondade
vahelisele suhtlemisele. ADP professionaalne meeskond aitab
kaasa produktsioonide loomisel, pakkudes tuge projektijuhtimise
erinevates etappides rahvusvahelises mõõtmes. Meeskonda on
kaasatud oma ala parimad vabatahtlikud ning professionaalid,
kelle sooviks on anda oma panus haridusliku meelelahutuse
arendmisse Eestis, läbi uute kunstivormide.
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