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DANSE | SPECTACLE  

Tiondeposicom 
22 Mar - 23 Mar 2019 
_Atelier de Paris / CDCN 
Marc Lacourt 

Pièce jeune public (dès cinq ans), Tiondeposicom du chorégraphe Marc Lacourt prend les 
traits d'un joyeux bazar bigarré. Mais attention car, si comme pour le titre, l'assemblage 
semble n'avoir ni queue ni tête, il se peut pourtant qu'il y ait un sens. Voire même plusieurs. 

Une scène un peu foutraque, un danseur incongru : voici Tiondeposicom (2015) de Marc 
Lacourt (MA Compagnie). Le sous-titre à lui seul détend : « Tiondeposicom. Ou le sourire 
qui scotch sur la bave au loin ». Tout le monde est prévenu : le spectacle ne risque pas de 
s’enliser dans un sérieux morose. Pièce modulable, accessible dès cinq ans, Tiondeposicom 
promet quelques étonnements. Le titre déjà. Un mot trafiqué pour une pièce sur le rafistolage ; 
un néologisme en forme de carambolage. Mais comme tout bon bricolage, le solo de, et par, le 
danseur-chorégraphe Marc Lacourt est actif à plusieurs niveaux. S’il est ludique et 
joyeusement bigarré, accessible aux enfants, il est aussi riche en évocations pour les adultes. 
Sur scène, des éléments flottent. Carton, ruban adhésif, ficelle, kraft… À l’instar de l’artiste 
Thomas Hirschhorn, auquel Marc Lacourt se réfère lorsqu’il évoque son travail : il utilise des 
matériaux qui ne font pas peur. 

Tiondeposicom de Marc Lacourt (dès 5 ans) : un joyeux 
bricolage chorégraphique 
Matériaux facilement accessibles, armoire bancale, pot de fleur d’appoint… Partout, 
Tiondeposicom peut advenir. Sous un préau, dans un hangar, sur une scène : l’énergie est dans 
l’imagination et la force du bricolage, d’assemblage. La perruque aux longues bouclettes 
blondes ne fait même pas semblant d’être naturelle. Sur la tête de Marc Lacourt, elle fait 
même plutôt semblant d’être sortie d’un imaginaire collectif solide. Le prince, la princesse, le 
monstre, le fantôme… Marc Lacourt passe d’un personnage à l’autre, sur une composition 
sonore bidouillée par lui-même. Mais attention aux bidouillages : ils sont parfois plus sérieux 
et ingénieux qu’ils n’y paraissent. À la façon de la performance vidéo Le cours des choses de 
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Kulttuuri | Tanssiarvostelu

Lapsia naurattaa, kun arkiset esineet
eivät asetu: Hurmaava lastenesitys
johdattaa löytämään taidetta
kaikkialta
Hurjaruuthissa vierailevassa ranskalaisesityksessä näyttämölle
rakennettavan installaation esineet heräävät eloon.

Pierre Lison luo esityksen kuluessa kolmiulotteisen installaation, jossa esineet heräävät eloon.
KUVA: PIERRE PLANCHENAULT

Emma Vainio
29.9. 14:49

Lastenesitys

MA compagnie: Herra Muttin moppi Tanssiteatteri Hurjaruuthissa.
Koreografia ja ohjaus Marc Lacourt, esiintyjä Pierre Lison, valoajo ja
näyttämötekniikka kiertueella Abigaël Dutertre.

KAIKKEIN arkisimmatkin esineet ja tilanteet voivat kätkeä sisäänsä
yllätyksiä – riippuen siitä, mistä kulmasta asioita lähestyy ja katsoo, miten
ne ottaa vastaan. Tähän ajatukseen kiteytyy ranskalaisen nykytanssiryhmä
MA compagnien hurmaava, pieni lastenesitys Herra Muttin moppi, joka
vierailee tällä viikolla Tanssiteatteri Hurjaruuthissa.

Miksi ihmisellä on tarve maalata, muovata, piirtää, tanssia? Mikä tekee
taiteesta taiteen, ja mitä tarve tehdä ja kokea taidetta kertoo ihmisyydestä?
Lapset pääsevät esityksen aikana itse jäljittämään ja muodostamaan
vastauksia – ja niiden löytäminen voi avautua hyvin yksinkertaisena.

PUOLITUNTISESSA Herra Muttin mopissa näyttämön lattia muodostaa
valkoisen neliön, josta erilaiset esineet – kuten rikkalapio, pallo, tuoli,
kenkä, taulu, polkupyörän pyörä ja pisuaari – löytävät pikkuhiljaa
tasapainoillen paikkansa. Osittain siivoojaa esittävän tanssija Pierre
Lisonin, osittain yleisöstä hetkeksi mukaan pyydettyjen lasten
asettelemina.

Pääseepä näkemässäni ensiesityksessä mukaan yhden opettajan kenkäkin,
joka teipataan pystyasentoon lattiaan.

Syntyy näyttämön muodonmuutos, kolmiulotteinen installaatio, jonka
objektit yksi toisensa jälkeen heräävät eloon. Kun Lison nostaa kätensä
ilmaan, punainen takki tipahtaa naulakosta maahan. Kun hän tavoittelee
käsiinsä paperia lattialta, se lennähtää ilmaan.

Kun lapset yleisössä nostavat jalkansa, kaapin ovi aukeaa ja sieltä kierii
kerta toisensa jälkeen lattialle sininen pallo. Ja kyllä: tämä naurattaa
lapsiyleisöä, paljon.

Siivoojaa esittävä tanssija Pierre Lison asettelee esineitä. KUVA: PIERRE PLANCHENAULT

TEOKSEN luonut ranskalaiskoreografi Marc Lacourt opettaa taiteellisen
työn rinnalla koululaisia ja taideopiskelijoita sekä pitää työpajoja
vankiloissa. Hän on viehättynyt 1900-luvun alkuvuosikymmeninä
syntyneen readymade-taiteen ajatuksesta, ettei taidetta tarvitse keksiä. Se
on jo valmiiksi olemassa, joka puolella ympärillämme.

Kuten pisuaariteoksestaan Suihkulähde (1917) tunnetuksi tullut
ranskalainen Marcel Duchamp, joka käänsi taiteen koko idean
ylösalaisin. Enää tärkeää ei ollut taideobjekti sinänsä, vaan idea teoksen
takana.

Aikuisyleisö voi bongailla esityksessä myös muita viittauksia taiteen
historiaan.

Herra Muttin mopin tunnelma sijoittuu johonkin tyylitellysti hääräilevän,
älykkään ite-taiteilun ja hienostuneen lempeästi itselleen nauravan
mykkäelokuvan välille. Tanssi syntyy tilaan esineiden kanssa liikkeellisesti
keskustellen.

JOKAISEN esityksen jälkeen on tulkattu keskusteluhetki, jossa yleisö saa
esittää kysymyksiä sooloesiintyjälle. Evääksi kotimatkalle Lison antaa
idean: ota tämä leikki mukaasi! Asettele kivet, kynät ja pallot kotona,
koulussa tai puistossa installaatioksi ja taiteile esineitä tasapainoilemaan
ylösalaisin keittiönpöydän reunaan.

Taidetta voi löytää kaikkialta!

Kommentit (2)

Tätä artikkelia voit kommentoida vain omalla nimellä. Lue lisää

1.10. 9:44

Minäkin etsin ikäsuositusta. Se olisi tärkeä varsinkin. Kun lapsille on mielestäni aika vähän
kulttuuritarjontaa.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (3)

30.9. 10:01

Kirjoituksesta unohtui ikäsuositus. Tageissa voisi olla vaikkapa lastenkulttuuri. 

Miksei voisi olla linkkiä lisätietoihin tässä, ja kaikissa kulttuuritapahtumissa?

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (4)

Kirjaudu sisään osallistuaksesi keskusteluun
Luo tunnus tai kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida ja arvioida muiden kommentteja.
Kirjautuneena saat käyttöösi myös artikkelin tallennuksen ja aiheiden seuraamisen.

Luitko jo nämä?

Olympiakomitea | Jan Vapaavuori
muuttaa Tanskaan, eikä lähde eduskunta-
vaalien ehdokkaaksi

Urheilu 11:35

Sää | Autoja heittelevät puuskat
riepottelevat kohta Suomea: ”Kannattaa
olla tarkkana”

Kotimaa 10:15

Potilas iski ambulanssia ajanutta
naishoitajaa useasti puukolla Pellossa

Kotimaa 11:10

Kirjallisuus | Natalia Kallio teki hurjan
luokkahypyn, koska on ”oikeanlainen
persoona ja näyttää oikeanlaiselta”, ja sai
kutsun jopa pääministerin juhliin

Kulttuuri 11:04

Yleinen oire voi olla merkki
suolistosyövästä – 3 seikkaa, joiden takia on
syytä mennä lääkäriin

Terveys 5:00

HS Helsinki | ”Tämä on aika intensiivistä” –
Kolmekymppiset ramppaavat deitti-
tapahtumassa, jonka jäljiltä moni on poikki

Helsinki 11:01

Terveys | Professorit kumoavat
verenpaineeseen liittyvät myytit ja
kertovat, millä paineet kääntyvät laskuun

Hyvinvointi 6:50

Rikokset | Ambulanssissa kuljetettu
nainen ilmestyi yhtäkkiä ohjaamoon ja
puukotti ensihoitajaa

Kotimaa 11:32

Asuminen | Englundin perhe asuu
saaressa, jossa ei ole kiinteistönvälittäjän
mielestä realistista elää lasten kanssa

Perhe 8:32

Pankit | Jättipankki Credit Suissen alho
syvenee: Nyt osakkeet romahtivat
ennätyksellisen halvoiksi

Talous 11:38

Työelämä | Jenni Janakka vaati itseltään
töissä vain täydellisyyttä ja romahti – sitten
hän aloitti harrastuksen, jossa ei voi
koskaan olla hyvä

Hyvinvointi 8:05

Liikenne | Uusi ilmiö kiusaa asukkaita
Espoossa: Keskellä metsää hurjastelevat
motoristit

Kaupunki 9:44

Lukijan mielipide | Kaupan käsienpesun
on loputtava

Mielipide 2:00

Ruoka | Helsinki suunnittelee oman
ruoantuotantonsa laajaa alasajoa

Kaupunki 10:36

Oikeudenkäynnit | Potkut saanut Tytti Yli-
Viikari saapui oikeuteen satukirja
kädessään: ”Levollisin mielin”

Kotimaa 10:38

HS Helsinki | Triplassa hajosi ovi ”erittäin
vaikeassa paikassa”

Helsinki 9:05

HS Turku | Yhdeksän vuotta sitten
tapahtui katastrofi – Nyt syrjäisellä saarella
juodaan Suomen kalleinta vettä

HS Turku 9:02

HS Turku | Juha Koskisen postiluukusta
kolahti hiljaiseksi vetävä kirje: Sähkön
hinta nousee enemmän kuin miehen eläke
on

HS Turku 2.10. 11:16

Nimitykset | Katri Makkonen siirtyy valtio-
varainministeri Saarikon valtiosihteeriksi

Politiikka 11:10

Sairaalat | Päivystysten ja synnytys-
sairaalaan lakkauttamista ei ole peruttu
Husissa, uusi neuvottelukierros alkaa

Kaupunki 11:49

Luetuimmat

1 Olympiakomitea | Jan Vapaavuori
muuttaa Tanskaan, eikä lähde
eduskuntavaalien ehdokkaaksi

2 Venäjän hyökkäys | Ukraina
kertoo vallanneensa lisää alueita
Donetskissa ja Hersonissa,
Suomen ulkoministeriö kutsui
Venäjän suurlähettilään
puhutteluun

HS seuraa

3 Rikokset | Ambulanssissa
kuljetettu nainen ilmestyi yhtäkkiä
ohjaamoon ja puukotti
ensihoitajaa

4 Oikeudenkäynnit | Potkut saanut
Tytti Yli-Viikari saapui oikeuteen
satukirja kädessään: ”Levollisin
mielin”

5 Sää | Autoja heittelevät puuskat
riepottelevat kohta Suomea:
”Kannattaa olla tarkkana”

6 HS Helsinki | ”Tämä on aika
intensiivistä” – Kolmekymppiset
ramppaavat deittitapahtumassa,
jonka jäljiltä moni on poikki

7 Kirjallisuus | Natalia Kallio teki
hurjan luokkahypyn, koska on
”oikeanlainen persoona ja näyttää
oikeanlaiselta”, ja sai kutsun jopa
pääministerin juhliin

TILAAJILLE

8 Sairaalat | Päivystysten ja
synnytyssairaalan lakkauttamista
ei ole peruttu Husissa, uusi
neuvottelukierros alkaa

9 Asuminen | Englundin perhe asuu
saaressa, jossa ei ole kiinteistön-
välittäjän mielestä realistista elää
lasten kanssa

TILAAJILLE

10 Henkilö | ”Olin oikeassa ja muut
väärässä. Mutta mihin hintaan?”
Šakkinero Garri Kasparov varoitti
Putinista vuosien ajan, mutta
vihdoin häntä kuunnellaan.

TILAAJILLE

Osaston uusimmat

11:04 Kirjallisuus | Natalia Kallio teki
hurjan luokkahypyn, koska on
”oikeanlainen persoona ja näyttää
oikeanlaiselta”, ja sai kutsun jopa
pääministerin juhliin

TILAAJILLE

10:45 Design | Vuoden nuori
suunnittelija -kilpailun on voittanut
Juha Vehmaanperä

10:36 Televisioarvostelu | Ikean
perustajan valtavaa jäämistöä
selvittelevä dokumentti on
parhaimmillaan silloin, kun
unohtaa teemansa ja keskittyy
itseensä Ingvar Kampradiin

2:00 Televisioarvostelu | Norjalaissarja
Jälkiloiste kertoo syöpään
sairastumisesta mutta käsittelee
vaikeaa aihettaan harmillisen
teennäisesti

2:00 Podcast-arvostelu | Tuomas
Enbusken uutuuspodcast on
kyynisen ja militaristisen realismin
läpäisemä katsaus Ukrainan sotaan
ja sen vaikutuksiin

2.10.
23:17

Teatteriarvostelu | Kostonkierre
on hyytävä nimi hienovaraiselle
näytelmälle Suomen poliittisesta
historiasta

2.10.
16:00

Musiikki | Tältä näyttää tekoälyllä
luotu musiikkivideo, ohjaaja Juho
Lähdesmäen mukaan tekoäly
”muuttaa luovalla alalla kaiken”

2.10.
14:47

Teatteriarvostelu | Ilmeikkäät
muumit saavat Lilla Teaternin
näyttämön svengaamaan kuin
kellontarkka koneisto

2.10.
14:11

Kirja-arvostelu | Muusikkona ja
kustantajanakin tunnetun Ester
Nuori Lepän esikoisrunojen
kokonaisuus huojahtelee hieman,
mutta ilmaisu on helmenkirkasta

2.10.
13:03

Palkinnot | Nobel-viikko alkaa
maanantaina

Jaa Tallenna Kommentoi Ilmoita asiavirheestä

Uusin ensin Vanhin ensin Suosituin ensin

MARJATTA KUREJOKI Ilmoita asiaton viesti

Annemari Ström Ilmoita asiaton viesti

Luo tili Kirjaudu sisään

Näytä lisää

Näytä lisää

Ylläpitopäällikkö
Kela

Työterveyslääkäri, Rauma tai Forssa
Terveystalo

Tuotekehitysinsinööri, Suomen Visor Oy,…
KempeleSuomen Visor Oy

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopäällik…
Biotalous ja EnergiaCLIC Innovation Oy

DevOps Guru, Azure
Terveystalo

Kasva Azure-osaajaksi, 15 paikkaa
Saranen Consulting Oy

Kuluttajamyyjä, Lumon Suomi Oy,…
Vantaa/HelsinkiLumon Suomi

Palvelujohtaja, Työkykytieto
Työeläkeyhtiö Elo

Kiinteistöpäällikkö, Vastuualuejohtaja,…
kiinteistöhallintoHUS Tilakeskus

Lead Developer, React front-end / Node.js o…
C# back-endTerveystalo

Taloussuunnittelija
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

PODCASTMEDIA - MYYNTIPÄÄLLIKKÖ -…
HELSINKIHELMITEHDAS OY

KATSO KAIKKI TYÖPAIKAT

Näin Yli-Viikari puolusteli Finnairin lento-
pisteiden henkilökohtaista käyttöä:
”Minulle ei ole auennut...” – IS seuraa

Potilas iski ambulanssia ajanutta
naishoitajaa useasti puukolla Pellossa

Sotavankeudesta vapautunut Azovstalin
puolustaja kertoo, kuinka venäläiset
kohtelivat vankeja

Katso, miten hyvin tienaat ikäisiisi
verrattuna – näillä ansioilla pääsee alasi
ylimpään kymmenykseen

Joel muutti 16-vuotiaana pois kotoa –
ilmainen kämppä houkutti

Yleinen oire voi olla merkki
suolistosyövästä – 3 seikkaa, joiden takia
on syytä mennä lääkäriin

Yhdysvallat ja Turkki keskustelivat
Suomen Nato-jäsenyydestä Istanbulissa

Kirjaväite: Harryn antama
kohuhaastattelu sai Williamin ryhtymään
salamannopeasti toimeen –
lopputuloksena oli tylyt pakit

Uutiset

Etusivu

Uusimmat

Luetuimmat

Lehdet

Päivän lehti

Näköislehti

Muut lehdet

Tuki ja palaute

Asiakaspalvelu

Yhteystiedot

Lähetä palautetta

Ilmoita Hesarissa

Perheilmoitukset

Mainostajalle

Käyttöehdot Tietosuojalauseke Tietosuojakuvaus Evästekäytännöt Evästeasetukset Käyttäytymiseen perustuva mainonta

Lataa sovellus – se on paras tapa kokea Hesari
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Kulttuuri | Tanssiarvostelu

Lapsia naurattaa, kun arkiset esineet
eivät asetu: Hurmaava lastenesitys
johdattaa löytämään taidetta
kaikkialta
Hurjaruuthissa vierailevassa ranskalaisesityksessä näyttämölle
rakennettavan installaation esineet heräävät eloon.

Pierre Lison luo esityksen kuluessa kolmiulotteisen installaation, jossa esineet heräävät eloon.
KUVA: PIERRE PLANCHENAULT

Emma Vainio
29.9. 14:49

Lastenesitys

MA compagnie: Herra Muttin moppi Tanssiteatteri Hurjaruuthissa.
Koreografia ja ohjaus Marc Lacourt, esiintyjä Pierre Lison, valoajo ja
näyttämötekniikka kiertueella Abigaël Dutertre.

KAIKKEIN arkisimmatkin esineet ja tilanteet voivat kätkeä sisäänsä
yllätyksiä – riippuen siitä, mistä kulmasta asioita lähestyy ja katsoo, miten
ne ottaa vastaan. Tähän ajatukseen kiteytyy ranskalaisen nykytanssiryhmä
MA compagnien hurmaava, pieni lastenesitys Herra Muttin moppi, joka
vierailee tällä viikolla Tanssiteatteri Hurjaruuthissa.

Miksi ihmisellä on tarve maalata, muovata, piirtää, tanssia? Mikä tekee
taiteesta taiteen, ja mitä tarve tehdä ja kokea taidetta kertoo ihmisyydestä?
Lapset pääsevät esityksen aikana itse jäljittämään ja muodostamaan
vastauksia – ja niiden löytäminen voi avautua hyvin yksinkertaisena.

PUOLITUNTISESSA Herra Muttin mopissa näyttämön lattia muodostaa
valkoisen neliön, josta erilaiset esineet – kuten rikkalapio, pallo, tuoli,
kenkä, taulu, polkupyörän pyörä ja pisuaari – löytävät pikkuhiljaa
tasapainoillen paikkansa. Osittain siivoojaa esittävän tanssija Pierre
Lisonin, osittain yleisöstä hetkeksi mukaan pyydettyjen lasten
asettelemina.

Pääseepä näkemässäni ensiesityksessä mukaan yhden opettajan kenkäkin,
joka teipataan pystyasentoon lattiaan.

Syntyy näyttämön muodonmuutos, kolmiulotteinen installaatio, jonka
objektit yksi toisensa jälkeen heräävät eloon. Kun Lison nostaa kätensä
ilmaan, punainen takki tipahtaa naulakosta maahan. Kun hän tavoittelee
käsiinsä paperia lattialta, se lennähtää ilmaan.

Kun lapset yleisössä nostavat jalkansa, kaapin ovi aukeaa ja sieltä kierii
kerta toisensa jälkeen lattialle sininen pallo. Ja kyllä: tämä naurattaa
lapsiyleisöä, paljon.

Siivoojaa esittävä tanssija Pierre Lison asettelee esineitä. KUVA: PIERRE PLANCHENAULT

TEOKSEN luonut ranskalaiskoreografi Marc Lacourt opettaa taiteellisen
työn rinnalla koululaisia ja taideopiskelijoita sekä pitää työpajoja
vankiloissa. Hän on viehättynyt 1900-luvun alkuvuosikymmeninä
syntyneen readymade-taiteen ajatuksesta, ettei taidetta tarvitse keksiä. Se
on jo valmiiksi olemassa, joka puolella ympärillämme.

Kuten pisuaariteoksestaan Suihkulähde (1917) tunnetuksi tullut
ranskalainen Marcel Duchamp, joka käänsi taiteen koko idean
ylösalaisin. Enää tärkeää ei ollut taideobjekti sinänsä, vaan idea teoksen
takana.

Aikuisyleisö voi bongailla esityksessä myös muita viittauksia taiteen
historiaan.

Herra Muttin mopin tunnelma sijoittuu johonkin tyylitellysti hääräilevän,
älykkään ite-taiteilun ja hienostuneen lempeästi itselleen nauravan
mykkäelokuvan välille. Tanssi syntyy tilaan esineiden kanssa liikkeellisesti
keskustellen.

JOKAISEN esityksen jälkeen on tulkattu keskusteluhetki, jossa yleisö saa
esittää kysymyksiä sooloesiintyjälle. Evääksi kotimatkalle Lison antaa
idean: ota tämä leikki mukaasi! Asettele kivet, kynät ja pallot kotona,
koulussa tai puistossa installaatioksi ja taiteile esineitä tasapainoilemaan
ylösalaisin keittiönpöydän reunaan.

Taidetta voi löytää kaikkialta!

Kommentit (2)

Tätä artikkelia voit kommentoida vain omalla nimellä. Lue lisää

1.10. 9:44

Minäkin etsin ikäsuositusta. Se olisi tärkeä varsinkin. Kun lapsille on mielestäni aika vähän
kulttuuritarjontaa.

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (3)

30.9. 10:01

Kirjoituksesta unohtui ikäsuositus. Tageissa voisi olla vaikkapa lastenkulttuuri. 

Miksei voisi olla linkkiä lisätietoihin tässä, ja kaikissa kulttuuritapahtumissa?

Vastaa viestiin Hyvin argumentoitu (4)

Kirjaudu sisään osallistuaksesi keskusteluun
Luo tunnus tai kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida ja arvioida muiden kommentteja.
Kirjautuneena saat käyttöösi myös artikkelin tallennuksen ja aiheiden seuraamisen.
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kutsun jopa pääministerin juhliin

Kulttuuri 11:04

Yleinen oire voi olla merkki
suolistosyövästä – 3 seikkaa, joiden takia on
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Kolmekymppiset ramppaavat deitti-
tapahtumassa, jonka jäljiltä moni on poikki

Helsinki 11:01

Terveys | Professorit kumoavat
verenpaineeseen liittyvät myytit ja
kertovat, millä paineet kääntyvät laskuun

Hyvinvointi 6:50

Rikokset | Ambulanssissa kuljetettu
nainen ilmestyi yhtäkkiä ohjaamoon ja
puukotti ensihoitajaa

Kotimaa 11:32

Asuminen | Englundin perhe asuu
saaressa, jossa ei ole kiinteistönvälittäjän
mielestä realistista elää lasten kanssa

Perhe 8:32

Pankit | Jättipankki Credit Suissen alho
syvenee: Nyt osakkeet romahtivat
ennätyksellisen halvoiksi

Talous 11:38

Työelämä | Jenni Janakka vaati itseltään
töissä vain täydellisyyttä ja romahti – sitten
hän aloitti harrastuksen, jossa ei voi
koskaan olla hyvä

Hyvinvointi 8:05

Liikenne | Uusi ilmiö kiusaa asukkaita
Espoossa: Keskellä metsää hurjastelevat
motoristit

Kaupunki 9:44

Lukijan mielipide | Kaupan käsienpesun
on loputtava

Mielipide 2:00

Ruoka | Helsinki suunnittelee oman
ruoantuotantonsa laajaa alasajoa

Kaupunki 10:36

Oikeudenkäynnit | Potkut saanut Tytti Yli-
Viikari saapui oikeuteen satukirja
kädessään: ”Levollisin mielin”

Kotimaa 10:38

HS Helsinki | Triplassa hajosi ovi ”erittäin
vaikeassa paikassa”

Helsinki 9:05

HS Turku | Yhdeksän vuotta sitten
tapahtui katastrofi – Nyt syrjäisellä saarella
juodaan Suomen kalleinta vettä

HS Turku 9:02

HS Turku | Juha Koskisen postiluukusta
kolahti hiljaiseksi vetävä kirje: Sähkön
hinta nousee enemmän kuin miehen eläke
on

HS Turku 2.10. 11:16

Nimitykset | Katri Makkonen siirtyy valtio-
varainministeri Saarikon valtiosihteeriksi

Politiikka 11:10

Sairaalat | Päivystysten ja synnytys-
sairaalaan lakkauttamista ei ole peruttu
Husissa, uusi neuvottelukierros alkaa

Kaupunki 11:49

Luetuimmat

1 Olympiakomitea | Jan Vapaavuori
muuttaa Tanskaan, eikä lähde
eduskuntavaalien ehdokkaaksi

2 Venäjän hyökkäys | Ukraina
kertoo vallanneensa lisää alueita
Donetskissa ja Hersonissa,
Suomen ulkoministeriö kutsui
Venäjän suurlähettilään
puhutteluun

HS seuraa

3 Rikokset | Ambulanssissa
kuljetettu nainen ilmestyi yhtäkkiä
ohjaamoon ja puukotti
ensihoitajaa

4 Oikeudenkäynnit | Potkut saanut
Tytti Yli-Viikari saapui oikeuteen
satukirja kädessään: ”Levollisin
mielin”

5 Sää | Autoja heittelevät puuskat
riepottelevat kohta Suomea:
”Kannattaa olla tarkkana”

6 HS Helsinki | ”Tämä on aika
intensiivistä” – Kolmekymppiset
ramppaavat deittitapahtumassa,
jonka jäljiltä moni on poikki

7 Kirjallisuus | Natalia Kallio teki
hurjan luokkahypyn, koska on
”oikeanlainen persoona ja näyttää
oikeanlaiselta”, ja sai kutsun jopa
pääministerin juhliin

TILAAJILLE

8 Sairaalat | Päivystysten ja
synnytyssairaalan lakkauttamista
ei ole peruttu Husissa, uusi
neuvottelukierros alkaa

9 Asuminen | Englundin perhe asuu
saaressa, jossa ei ole kiinteistön-
välittäjän mielestä realistista elää
lasten kanssa

TILAAJILLE

10 Henkilö | ”Olin oikeassa ja muut
väärässä. Mutta mihin hintaan?”
Šakkinero Garri Kasparov varoitti
Putinista vuosien ajan, mutta
vihdoin häntä kuunnellaan.

TILAAJILLE

Osaston uusimmat

11:04 Kirjallisuus | Natalia Kallio teki
hurjan luokkahypyn, koska on
”oikeanlainen persoona ja näyttää
oikeanlaiselta”, ja sai kutsun jopa
pääministerin juhliin

TILAAJILLE

10:45 Design | Vuoden nuori
suunnittelija -kilpailun on voittanut
Juha Vehmaanperä

10:36 Televisioarvostelu | Ikean
perustajan valtavaa jäämistöä
selvittelevä dokumentti on
parhaimmillaan silloin, kun
unohtaa teemansa ja keskittyy
itseensä Ingvar Kampradiin

2:00 Televisioarvostelu | Norjalaissarja
Jälkiloiste kertoo syöpään
sairastumisesta mutta käsittelee
vaikeaa aihettaan harmillisen
teennäisesti

2:00 Podcast-arvostelu | Tuomas
Enbusken uutuuspodcast on
kyynisen ja militaristisen realismin
läpäisemä katsaus Ukrainan sotaan
ja sen vaikutuksiin

2.10.
23:17

Teatteriarvostelu | Kostonkierre
on hyytävä nimi hienovaraiselle
näytelmälle Suomen poliittisesta
historiasta

2.10.
16:00

Musiikki | Tältä näyttää tekoälyllä
luotu musiikkivideo, ohjaaja Juho
Lähdesmäen mukaan tekoäly
”muuttaa luovalla alalla kaiken”

2.10.
14:47

Teatteriarvostelu | Ilmeikkäät
muumit saavat Lilla Teaternin
näyttämön svengaamaan kuin
kellontarkka koneisto

2.10.
14:11

Kirja-arvostelu | Muusikkona ja
kustantajanakin tunnetun Ester
Nuori Lepän esikoisrunojen
kokonaisuus huojahtelee hieman,
mutta ilmaisu on helmenkirkasta

2.10.
13:03

Palkinnot | Nobel-viikko alkaa
maanantaina

Jaa Tallenna Kommentoi Ilmoita asiavirheestä

Uusin ensin Vanhin ensin Suosituin ensin

MARJATTA KUREJOKI Ilmoita asiaton viesti

Annemari Ström Ilmoita asiaton viesti

Luo tili Kirjaudu sisään

Näytä lisää

Näytä lisää

Ylläpitopäällikkö
Kela

Työterveyslääkäri, Rauma tai Forssa
Terveystalo

Tuotekehitysinsinööri, Suomen Visor Oy,…
KempeleSuomen Visor Oy

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopäällik…
Biotalous ja EnergiaCLIC Innovation Oy

DevOps Guru, Azure
Terveystalo

Kasva Azure-osaajaksi, 15 paikkaa
Saranen Consulting Oy

Kuluttajamyyjä, Lumon Suomi Oy,…
Vantaa/HelsinkiLumon Suomi

Palvelujohtaja, Työkykytieto
Työeläkeyhtiö Elo

Kiinteistöpäällikkö, Vastuualuejohtaja,…
kiinteistöhallintoHUS Tilakeskus

Lead Developer, React front-end / Node.js o…
C# back-endTerveystalo

Taloussuunnittelija
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

PODCASTMEDIA - MYYNTIPÄÄLLIKKÖ -…
HELSINKIHELMITEHDAS OY

KATSO KAIKKI TYÖPAIKAT

Näin Yli-Viikari puolusteli Finnairin lento-
pisteiden henkilökohtaista käyttöä:
”Minulle ei ole auennut...” – IS seuraa

Potilas iski ambulanssia ajanutta
naishoitajaa useasti puukolla Pellossa

Sotavankeudesta vapautunut Azovstalin
puolustaja kertoo, kuinka venäläiset
kohtelivat vankeja

Katso, miten hyvin tienaat ikäisiisi
verrattuna – näillä ansioilla pääsee alasi
ylimpään kymmenykseen

Joel muutti 16-vuotiaana pois kotoa –
ilmainen kämppä houkutti

Yleinen oire voi olla merkki
suolistosyövästä – 3 seikkaa, joiden takia
on syytä mennä lääkäriin

Yhdysvallat ja Turkki keskustelivat
Suomen Nato-jäsenyydestä Istanbulissa

Kirjaväite: Harryn antama
kohuhaastattelu sai Williamin ryhtymään
salamannopeasti toimeen –
lopputuloksena oli tylyt pakit

Uutiset

Etusivu

Uusimmat

Luetuimmat

Lehdet

Päivän lehti

Näköislehti

Muut lehdet

Tuki ja palaute

Asiakaspalvelu

Yhteystiedot

Lähetä palautetta

Ilmoita Hesarissa

Perheilmoitukset

Mainostajalle

Käyttöehdot Tietosuojalauseke Tietosuojakuvaus Evästekäytännöt Evästeasetukset Käyttäytymiseen perustuva mainonta

Lataa sovellus – se on paras tapa kokea Hesari
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La compagnie

Marc Lacourt se prépare à une carrière 
professionnelle dans la pédagogie du sport 
(Licence STAPS – Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives).  
Son parcours chorégraphique se fortifie auprès 
des chorégraphes Toméo Vergès, Pierre-Johan 
Suc et Magali Pobel (Cie Androphyne) et Laurent 
Falgueiras. Depuis 2012, il a dansé pour Ambra 
Senatore pour la création de John et de Un terzo 
notamment.

Parallèlement à son expérience de danseur, il aime 
intervenir dans de nombreux ateliers auprès des 
enfants et adolescents, en écoles primaires ou 
secondaires ainsi que dans des écoles d’art.
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