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CONZERTO har blivit en riktig klassiker. 

CONZERTO roar både gammal och ung. 
Conzerto har även blivit CONZERTINO  för de minsta 3-6 år
ges nu även på finska/svenska/rotvälska.

“clown Raimondos uppskattade och långt drivna CONZERTO höjer sig kvalitets-
mässigt över det mesta...väl genomtänkt, genomarbetad och slipad form med 
ögonblick av stark förtätnad.
Där kan man tala om konst, helt utan undertoner. Sydsvenskan

conzertino

Minoritetspråk 
Finska-Svenska

Vähemmistökieli
Suomi-Ruotsi



Suomenkielinen klovni 
On esiintynyt vuodesta 1979 lähtien ja on yksi ruotsin suosituimmista klovneista.
Pinnalla Conzertino käsittää konserttia miniatyyrivioliinissa, mutta jatkuvasti tulee häiriöitä kun esineet tulevat
eloon. Tarinan syvällinen merkitys on kuitenkin jumittuminen, kun ihminen voieri tavoin juuttua kiinni eri 
tilanteisiin, seka fyysisesti että henkisesti. Samoin tavoin voi juuttua toiseen ihmisen tai ideaan. Voi jopa juuttua 
omaan itseensä, eikä millän pååstä irti.

Tietenkin klovni aina pääse irti tavalla joka yllättä yleisöä. Esitys on sanaton, mutta Raimondo käyttää sekä 
ruotsia että suomea vahvistaakseen tarinaa. 

Clownen RAIMONDO har funnits sedan 1979. Och är idag en av sveriges i särklass populäraste clowner.
Mannen bakom Raimondo är Raimo Juntunen född i finland 1950 och pratar flytande finska.
Till barnens stora förtjusning talar även Raimondo flytande rotvälska. Och svenska såklart.

Föreställningen hade premiär våren -82, och har spelats regelbundet sedan dess runt om i landet vid alla upptän-
kliga evenemang.

På ytan handlar det om en konsert på miniatyrviolin, men det kommer hela tiden något emellan, tingen får eget 
liv. På ett djupare plan handlar det istället om att fastna. En människa kan ju som bekant fastna på olika sätt i 
tillvaron. Man kan fastna rent fysiskt med foten när man går i skogen eller man kan fastna med rockärmen i dör-
rhandtaget. Eller att man fastnar mentalt.Man kan fastna för en annan människa, eller en ide’. Man kan fastna i 
sig själv, ja överhuvudtaget att man inte kommer loss.

Naturligtvis kommer clownen alltid loss på ett oväntat sätt som gör att vi blir överrumplade. Det ligger djup 
symbolik i detta, och det är oerhört befriande att få känna igen sig och skratta ut. Dessutom innebär en föreställ-
ning med clown RAIMONDO en effektiv men samtidigt trevlig träning i social kompetens. RAIMONDO inb-
juder med jämna mellanrum barnen  dialog. 
I Raimondos föreställningar är det inte bara clownen och barnen som har roligt. Även de vuxna skrattar så att 
tårarna trillar.

Hoppas vi möts snart!

Raimondo

Publik: 60 barn 3-6 år + vuxna 
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