Suomi Gymnaestrada i Åbo samlar 10 000 deltagare
Finlands Gymnastikförbunds (Suomen Voimisteluliitto) storsatsning Suomi Gymnaestrada arrangeras
i Åbo 7-10.6.2018. Suomi Gymnaestrada samlar 10 000 deltagare från olika håll i landet. Av dem är ca
200 gymnaster från finlandssvenska föreningar.
Finlands Gymnastikförbunds storevenemang har ordnats senast år 2013 i Lahtis (Sun Lahti) och år
2006 i Tammerfors (Sun Svoli). Innan dess var det en tio års paus. Nu är det bestämt att festivalerna
ordnas vart fjärde år och kallas Suomi Gymnaestrada. Detta skall alltså inte förväxlas med World
Gymnaestrada, som också ordnas vart fjärde år, senaste gång i Helsingfors år 2015 och nästa gång i
Dornbirn, Österrike år 2019.
Under Suomi Gymnaestrada i Åbo kan man se och uppleva mycket. Evenemanget startar torsdag
kväll med en parad genom staden, från Kuppisparken till Åbo centrum. Varje förening har sin egen
namnskylt och klär sig och utrustar sig enligt egen fantasi. Det kommer garanterat att bli högljutt och
färgstarkt.
På fredag kväll ges två föreställningar på Åbo stadsteater, ”Mikään ei mun hulluuttani muuta”, kl.
17.00 och 19.30. Här bidrar gymnastikföreningarna med prövande, vackra, känslosamma och starka
gymnastik- och dansprogram.
På lördag kväll kl. 19.00 är det dags för uppvisningen ”Rock, rauha, rakkaus” på Marli Areena.
Föreningarna bidrar här med sportiga, fartfyllda, friska och berörande program som speglar hela
gymnastikens område.
Föreningarna kan också själva uppvisa sina färdigheter på fyra stadsscener i Åbo, på
evenemangstorget, på Domkyrkotorget, på Lilltorget och i Kristinegatans ända, där det pågår
program nonstop hela fredagen och hela lördagen, samt söndag förmiddag.
Lumo-finalen går av stapeln på Marli Areena under fredagen och lördagen. Här är det frågan om
gymnastik och dans i all sin mångsidighet.
Gymnastikdagarna med tävlingar i 8 olika gymnastikgrenar pågår alla dagar, från torsdag till söndag, i
Kuppis idrottshall och bollhall. Akrobatik, tävlingsaerobic, estetisk truppgymnastik, manlig
redskapsgymnastik, kvinnlig redskapsgymnastik, rytmisk gymnastik, TeamGym och
trampolingymnastik. Här ser man det bästa inom tävlingsgymnastiken.
Under dagarna kan man också prova på gymnastik och idrott i olika former i Kuppisparken, hela 20
olika idrottsformer finns med, allt från capoeira till ishockey, från golf till thaiboxning, från parkour
till käpphästar. Och allt detta kostnadsfritt.
Underhållningen kvällstid koncentrerar sig till evenemangstorget och Domkyrkans torg. Berömda
namn som Pete Parkkonen, Alex Mattson, Virve Rosti, Ida Paul och Kalle Lindroth, ABREU och
Younghearted bestiger scenerna torsdag, fredag och lördag kväll.
Hela Suomi Gymnaestrada kulminerar i söndagens avslutningsfest med nio olika massprogram och
5 400 gymnaster, ”Tunne liike”. Avslutningsfesten televiseras direkt i TV2.
I skrivande stund finns det ännu biljetter att få på lippu.fi. Ca 75 % av alla biljetter är sålda, men ännu
kan man hitta sin plats.
Kom med och upplev gymnastikglädje, färgprakt, fart och fina uppvisningar i Åbo 7-10.6.2018!
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