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Tätä on odotettu – on taas Hippaloiden aika!
Lasten taidefestivaali Hippalot järjestetään kahdeksi vuodeksi venähtäneen koronatauon jälkeen
Hämeenlinnan Verkatehtaalla 28.-31.7. Teemana sykkii innostava ja kävijöitä osallistava katutaide.
Lasten taidefestivaali Hippalot tuo Hämeenlinnaan monta kiinnostavaa teatteriryhmää. Suomessa
harvemmin nähty De Stilte tulee Alankomaista katutaiteesta ammentavalla Do-Re-Mi-Ka-Do –teoksellaan.
Esityksessä tanssitaan, beat boxataan ja räpätään. Kotimaisen lastenteatterin kärkinimiä edustavat tänä
vuonna 50 vuotta täyttävä Tanssiteatteri Raatikko, nykysirkusryhmä Race Horse Company ja
nukketeatteriryhmä Kuuma Ankanpoikanen. Vauvat ja taaperot pääsevät omassa esityksessään tutustumaan
Fantasiametsään Vaara-kollektiivin johdatuksella.
Tänä kesänä Hippaloilla nähdään peräti kolme näyttelyä. Alexander Reichsteinin Mutatis Mutandis vie kävijät
antiikin kaduille rakentamaan omia muinaisveistoksia. Teos muuttuu koko ajan ja kävijät saavat olla aktiivisia
veistosrakentajia. Kerrostumia-näyttelyssä tutkitaan muuttuvaa kaupunkimaisemaa. Työpajoissa sisustetaan
huoneita kerrostaloelementeistä muodostuvaan näyttelyyn koko festivaalin ajan. Kaikki kävijät pääsevät
kurkistelemaan taloihin ja sormiskeittaamaan pihamaalla. Kolmantena näyttelynä toimii elävä lautapeli
Skidipeli Hämeenlinna, jota pelatessa voi tutustua Hämeenlinnan historiaan.
Katutaide haltuun innostavissa työpajoissa
Hippaloiden työpajatarjonta on tänä kesänä erityisen runsas ja kävijöitä osallistava. Työpajoissa esimerkiksi
tehdään konemusaa, opetellaan skeittaamaan, tuunataan vaatteita ja maalataan virtuaalimaailmassa. Lapset
osallistuvat työpajoihin aina yhdessä vanhemman kanssa ja työpajalippu sisältää lapsen ja aikuisen.

Paljon maksutonta ohjelmaa
Ohjelmasta löytyy paljon hyviä maksuttomia tärppejä. HIPPO-lavan konsertti järjestetään joka päivä ja lavalla
nähdään lastenmusiikin uusi tulokas Megasakki, breikkausta opettava Toistuvat yllätykset, kestosuosikki
Pikku Papun Orkesteri ja yhteiset jamit pystyyn laittava Höpinätötterö.
Jokaiselta päivältä löytyy konsertin lisäksi myös maksuton katuteatteriesitys. Verkatehtaan piha-alueella
nähdään Madame Strada ja sirkusapina Aali, eläinhahmoista ja soittajista koostuva Fauna Humana ja
pakettiautosta esiintymislavan tekevä Sirkus Supiainen. Paikalle saapuvat myös pehmeänpuoleiset ja hyvin
virkaintoiset Gorillapoliisit, jotka lupaavat innokasta liikenteenohjailua, autojen ja koirien ihailua ja erittäin
paneutuvaa nenänkaivua.
Leikkipiha on tänä vuonna Extreme-piha, josta ei vauhtia puutu. Pihalla rullaillaan, temppuillaan ja tuunataan
omia ajokkeja ja kypäriä. Hämeenlinnan taidemuseolla tehdään katutaidetta hamahelmin ja pääsevätpä
kävijät askartelemaan mielenosoituskylttejä itselle tärkeän asian puolesta.
Festivaalin koko ohjelma löytyy osoitteesta: www.hippalot.fi. Liput ovat myynnissä Ticketmasterin
toimipisteissä kautta maan.
OP Etelä-Häme on Hippaloiden pääyhteistyökumppani.
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