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De vrouwen van Sisus Sirkus hebben 
vooral enorm veel lol. In alles. Als 
artiesten én als vriendinnen, waarbij 

hun vriendschap altijd op de allereerste 
plaats komt. Want het moet wel leuk blijven 
allemaal, zegt Milla Lahtinen. ‘De meeste 
artiesten raken pas bevriend als ze gaan 
samenwerken, onze vriendschap was er al 
lang voordat we besloten als groep samen te 
werken.’ 
Al dat plezier doet verder niets af aan hun 
circusvaardigheden; serieus trainen doen ze 
zonder uitzondering al van jongs af aan en 
wat ze tijdens de voorstelling laten zien, is 
ronduit adembenemend. Interessant is het 
wel dat mensen het er zo vaak over hebben 
dat de groep uit alleen vrouwen bestaat, zegt 
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Alles aan Sisus Sirkus is opvallend. 
Hun verschijning, de crazy caravan, de 
hoge constructie die ze opbouwen, hun 
extravagante gevoel voor humor, de 
karikaturen die ze van zichzelf maken en 
niet op de laatste plaats hun circus skills. 
Hilarisch circus op extreem hoog niveau, 
letterlijk en figuurlijk. 

PURE, ANARCHISTISCHE 
ENERGIE, FREAKY HUMOR 

Sisus Sirkus [FI] Mosh Split
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Lahtinen. ‘Voor onszelf speelt het geen enke-
le rol. We hebben als vrouw in Finland nooit 
ergens voor hoeven strijden. We zijn beste 
vrienden, werken samen en hebben dezelfde 
soort humor. Nooit over nagedacht dat het 
iets bijzonders zou zijn.’ 

Verfrissend
Toch valt het op. ‘We werken met zwaar 
materiaal en natuurlijk krijgen we daar 
dus opmerkingen over, als we staan op te 
bouwen. Ja hallo zeg. Natuurlijk bouwen we 
zelf op, what the fuck!?’ Dat taalgebruik, ook 
zoiets. Als je eraan bent gewend dat vrouwen 
er vooral zijn om mooi op een podium te 
staan, dan is dit wel éven iets anders. ‘We 
zijn echt really cute als vrouw. En dan toch 
zo grof gebekt, lol. Publiek vindt het wel 
verfrissend, vrouwen die sarcastische grap-
pen maken over zichzelf en elkaar niet al te 
serieus nemen. We denken er niet veel over 
na, het gaat erom wat leuk is.’ 
Of vrouwen een ander gevoel voor humor 
hebben dan mannen? Lahtinen denkt van 
niet. ‘Humor heeft niet met gender te ma-
ken, eerder met hoe en waar je bent opge-
groeid, waar je vandaan komt. Wij hebben 
een heel eigen soort humor ontwikkeld, 
doordat we al zo lang met elkaar optrekken. 
Hoe je onze humor het beste kunt omschrij-
ven? Het is nasty, freaky. Tongue-in-cheek. 
Rondlopen met wc-papier in je kont. Een 
simpele aanpak in plaats van dat analytisch 
gedoe.’
Sisus Sirkus speelde Mosh Split eerder in 
Finland, Duitsland, Noorwegen, Denemar-
ken, Litouwen en Letland en het publiek kon 
die aanpak wel waarderen, getuige uitspra-
ken als ‘What a show! Crazy energy combined 
with ironic chick humor’, ‘Sisus rocks so bad’ en 
‘The best circus from Finland’. ‘We gaan voor 
de eenvoudige aanpak van pure, anarchis-

tische punk energie en freaky humor,’ zegt 
Lahtinen. 
Mosh Split is afgeleid van het fenomeen 
mosh pit, waarbij concertbezoekers rond-
rennen en wild tegen elkaar aan beuken. 
‘Het kan er agressief uitzien, maar het is ge-
woon lol hebben. Wij maken ook een mosh 
pit, maar dan met splits en bovenop elkaar. 
Het slaat feitelijk nergens op. Natuurlijk 
zitten er kleine verhaaltjes in elke scène; de 
kern is plezier hebben en iets willen geven, 
vanuit een groot hart.’ 

Karikaturen
De manier waarop de Sisus-artiesten zichzelf 
op hun website omschrijven, is recht-voor-
z’n-raap met soms opmerkelijke details. 
Iida Sipilä bijvoorbeeld is oprichtster van 
de schaamteclub, die sinds 2000 gênante 
taken volbrengt, ‘omdat we allemaal moeten 
leren onszelf niet te serieus te nemen’. Sofia 
Defour is de diva en de mama met benen zo 
flexibel dat niemand dat kan ontgaan, Nelli 
Kujansivu bracht - net als de anderen - haar 
hele jeugd door op een circusschool en lijkt 
wel lief en onschuldig, maar leer je haar ken-
nen, dan zie je haar meestal met een biertje, 
boerend en sarcastisch lachend.
‘We hebben karikaturen gemaakt van hoe 
we in het echte leven zijn en overdrijven 
dus een beetje. Maar voor toeschouwers is 
het makkelijker herkenbaar als er iets van 
jezelf in zit, als je de clown uithangt,’ zegt 
Lahtinen, volgens eigen zeggen makkelijk op 
stang te jagen, maar met onfeilbaar ritme-
gevoel, zowel op het podium als tijdens de 
afterparty. Inka Pehkonen is de muzikaalste 
en speelt tijdens de voorstelling op haar 
Kannel, een traditioneel Fins snaarinstru-
ment; volgens de overlevering voor het eerst 
vervaardigd door tovenaar Väinämöinen die 
er zijn rivaal mee in het moeras neersloeg.

Sisus Sirkus 
Sisus Sirkus bestaat uit 
vijf vrouwen die elkaar 

ruim vijftien jaar geleden 
leerden kennen en sindsdien 

onafscheidelijk zijn. Allen 
studeerden aan de Lahti 

circusschool; los van elkaar 
toeren ze over de hele wereld 
als soloartiesten. Mosh Split 
is hun eerste, gezamenlijke 
full length buitenshow. Sisus 

is een Fins woord dat volgens 
Lahtinen niet direct te vertalen 

is. ‘Het gaat over stamina, 
innerlijke kracht; als je iets 
wil, ga het dan gewoon 

doen!’

‘Het publiek vindt 
grofgebekte vrouwen 

die sarcastische
grappen maken wel leuk’
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