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Olli Vuorinen:

Olli Vuorinen:

Nuua -ryhmän perustajajäsen Olli Vuorinen valmistui ranskalaisesta nykysirkuskoulusta
Academie-Fratellinista 2011. Vuorinen on tunnettu omaperäisestä lähestymistavastaan
esiintymiseen, innovatiivisesta jongleeraustekniikastaan sekä monipuolisesta
esineteatteriosaamisestaan.

Founder of Nuua Company, graduated from a French circus school Academie-Fratellini in 2011.
Vuorinen is known from his personal approach to performing, innovative juggling technics and various
object theatre skills.
Jouni Ihalainen:

Jouni Ihalainen:

Valmistui Koulutuskeskus Salpauksen sirkuslinjalta vuonna 2005 ja Pariisin AcademieFratellinista vuonna 2008. Halaisen soolotöistä merkittävin on Cirque de demain -festivaaleilla
palkittu Black Pearl, joka on kiertänyt maailmalla eri festivaalleilla mm. Italiassa, Ranskassa,
Suomessa, Japanissa, Saksassa ja Reunion saarella. Jounin lähestymistapa
diabolojongleeraukseen on liikkeen tärkeyden korostaminen, kehon ja diabolon hallinta, jotta
liike korostuisi samalle tasolle kuin tempputekninen suorittaminen.
Pau Portabella:

On valmistunut Barcelonan fyysisen teatterin koulusta El Timbal 2001, jonka jälkeen jatkoi
sirkusopintoja Barcelonassa 2002-2005 ja Toulousen Le Lidossa 2006-2009. Erikoistunut
klovneriaan, miimiin ja teatteri-improvisaatioon.
Coline Froidevaux:

Valmistui Academie Fratellinista 2013. Coline Froidevaux on monipuolisen liikekielen omaava
tanssija-akrobaatti ja erikoistunut pariakrobatiaan ja washington-trapetsiin. Hän on
työskennellyt lukuisissa sirkus-, tanssi- ja teatterituotannoissa mm. ohjaajien Marc Proulx, Coline
Serreau ja Jérôme Thomas kanssa.

Graduated the Salpaus circus line in Finland 2005 and completed his studies on 2008 in Paris at
Academie- Fratellini. The most well known solo work of Ihalainen, awarded at Cirque de demain
festival is Black Pearl. It has toured in various festivals in Italy, France, Finland, Japan, Germany and
Reunion Islands.
Pau Portabella:

Graduated from physical theatre school “El Timbal” 2001 in Barcelona. Continued in circus schools of
“Rogelio Rivel” in Barcelona 2002-2005 and “Le Lido” in Toulouse 2006-2009. Specialised in
clowning, mime and theatre improvisation.
Coline Froidevaux:

Graduated from Academie Fratellini 2013. She’s a dancer-acrobatic, specialized in pair-acrobatics and
washington trapeze. Has worked in various circus, dance, and theatre productions with directors like
Marc Proulx, Coline Serreau and Jérôme Thomas.
Nahuel Desanto:

Graduated from Le Lido, Centre of circus arts in Toulouse. Created a Company Faseqiatra 2013 which
focused on the relation of dance, theatre and circus with audiovisual concepts on stage. Has worked
with several choreographers such as Kitt Johnson, Marta Torrents and Pau Portabella.

Nahuel Desanto:

On valmistunut Lidosta, Toulousen sirkuskeskuksesta 2012. Perusti ryhmän nimeltä Faseqiatra
vuonna 2013, joka keskittyi tanssin, sirkuksen ja teatterin väliseen audiovisuaaliseen suhteeseen
näyttämöllä. On työskennellyt useiden koreografien kuten Kitt Johnsonin, Marta Torrentsin ja
Pau Portabellan kanssa.
Teo Lanerva:

Opiskelee Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitoksella. Opiskelunsa
ohella hän työskentelee freelancer video- ja valosuunnittelijana erilaisissa esityksissä,
konserteissa sekä festivaaleilla. Valossa ja videossa häntä kiehtoo myös visuaalisen arvon lisäksi
valon fyysisyys.
Petteri Rajanti:

Vuodesta 1979 lähtien Petteri Rajanti on näytellyt sekä tehnyt äänisuunittelua useissa teatterija tanssiteatteri esityksissä sekä elokuvissa. Hän on opettanut äänisuunnittelua ja akustiikkaa
Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen, musiikin ja median yksikössä lehtorina vuodesta 1995
lähtien.
Anne Jämsä:

Pukusuunnittelija ja lavastaja, joka toimii esittävän taiteen vapaalla kentällä. Hän on valmistunut
Taideteollisesta korkeakoulusta lavastustaiteen maisteriksi ja tekee jatko-opiskelijana
tutkimusta esinemanipulaatiosta.

Teo Lanerva:

Studies at the Theatre Academy of Helsinki at the light and sound departement. In the light and in the
video designs he is fashinated about the visual value of light, but as well
physicality of it.
Petteri Rajanti:

Has starred in movies and series as an actor and made a number of sound designs for theater and
dance performances, as well as in the movies. He has taught sound design and acoustics in Tampere
University of Applied Sciences in art, music and media unit, as a lecturer since 1995.
Anne Jämsä:

Costume and set designer Anne Jämsä works as a freelancer in the field of performing arts. She has a
master degree from University of Art and production design and she postgraduated with her research
of object manipulation.

