
Med en stor bredd och lång erfarenhet har luftakrobaten Timo 
Lattu rest över hela världen och passerat mer än 55 länder. Han är i 
grunden dansare och blandar parakrobatik, musikalitet, jonglering 
och luftakrobatik i sina olika framträdanden.

Av 700 sökande fick Timo uppdraget som vårt distrikts egen luftakrobat. Det 
innebär att han kommer att genomföra 15 föreställningar och fyra workshops 
(varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i Blekinge. 

Boka Timo till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hans olika föreställningar helt kostnads-
fritt, och dessutom kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. Kulturbygds-
turnén finansieras helt av Statens kulturråd genom Bygdegårdarnas Riksförbund. 

Blekinge bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
luftakrobaten och dansaren Timo Lattu

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Timo:

    info@cirqueartediem.com 
          www.cirqueartediem.com                                   
              070-757 69 34

Timo kom till Sverige från Helsingfors i slutet av 90-talet för att studera på Balettakademien 
efter en karriär som trefaldig Finlandsmästare i Streetdance. Efter hela 19 år med Stockholm som bas 
flyttade han 2015 till landsbygden i Skåne med sin danske fru Naja där de bor med sina barn. Genom de-
ras egenstartade förening har de tillsammans en studio för olika evenemang samt veckoklasser för barn, 
unga och vuxna i akrobatik/luftakrobatik, dans och mycket mer.

Han kombinerar alla sina färdigheter inom dans, musikalitet, jonglering och akrobatik samt luftakrobatik 
i sina föreställningar. Han uppträder även ibland tillsammans med sin fru genom estetisk och berörande 
parakrobatik med häftiga lyft.

Fyra olika typer av uppträdanden
Under Kulturbygdsturnén kommer Timo erbjuda fyra olika typer av uppträdanden (bra med variation när 
närliggande bygdegårdar bokar):
1.    Elddans utomhus.
2.    Luftakrobatikrigg utomhus när det blir lite varmare.
3.    Häftig golvbaserad föreställning inom- eller utomhus tillsammans med Naja.
4.    Mingelartisteri som lämpar sig t.ex. på en marknadsdag på bygdegårdarna.

PS. Till föreställning behövs 220V uttag, scenbredd och djup på 5 meter (om möjligt, annars är det flexibelt), takhöjd på 4 meter, 
tillgång till ett utrymme för ombyte samt toalett. Artisten tar med egen ljudanläggning och ljus. Byggtid inför tar 2h, och rivning 
efteråt tar 1h (bärhjälp behövs, speciellt när luftrigg används).

Bygdegårdarna gör tillsammans en unik kultursatsning
Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverk-
samma kulturutövare i hela landet, en kulturutövare i vart och 
ett av de 24 bygdegårdsdistrikten. Under hösten och våren 
kommer 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 
1 författare och 1 dansare att göra konserter, föreställningar 
och workshops i respektive hemdistrikt. med stöd från

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne
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