23.-26.9.2020

The Jyväskylä Dance Festival
Jyväskylä / Muurame / Äänekoski

www.tanssinaika.fi
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Yhteinen jaettu kokemus on ihme.
Se on aina toteutumishetkeään suurempi
ja laajenee meissä ajatteluna, joka auttaa ymmärtämään toisiamme, sietämään
mielipiteidemme ristiriitaisuutta, provosoi
kiihkeään väittelyyn tai rohkaisee meitä
muuttamaan maailmaa.
Vuoden 2020 ohjelmisto on kansainvälisempi kuin koskaan. Se pitää sisällään
vahvoja teoksia, joiden teemat risteilevät
tarkoista kehollisista ja henkilökohtaisista huomioista kohti moniäänistä ja monikeinoista vuorovaikutusta ympäristönsä
kanssa. Teoksissa korostuu tanssi fyysisen läsnäolon taiteena, jonka merkitystä
ajassamme ei voi riittävästi alleviivata.
Haluan kiittää kaikkia festivaalin
toteutumiseen osallistuneita kuluneista
vuosista ja toivottaa omalta osaltani viimeistä kertaa kaikki tervetulleeksi festivaaliviikon tapahtumiin.
Antti Lahti
Taiteellinen johtaja /
Artistic director

Shared experience is a miracle.
It is always greater than the moment of
realization since it expands within us as
thoughts, which help us to understand
one another, to tolerate contradicting
opinions, to provoke fervent debates or to
encourage us to change the world.
The programme for the 2020 Jyväskylä Dance Festival is more international
than ever before. It consists of powerful
performances and introduces themes that
intersect from precise bodily and personal observations to various different ways
to interact with the surrounding environment. The works presented at this year’s
festival emphasize dance as an art form
of physical presence, the significance of
which cannot be overemphasized in these
exceptional times.
I want to thank everyone who has
contributed to this and past years’ festivals and helped make them happen. So,
for my part, and for the final time, I welcome everyone to the events of the festival week.
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Painosmäärä: 500 kpl / Kannen kuva: Eetu Laine / Actions x Figures
Ulkoasu & taitto: Tuomo Povelainen, www.tuomonpaja.com / Painatus: Kirjapaino ÄSSÄ oy
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Actions x Figures, Kuva: eetu Laine

Tanssija valokeilassa
Samuli Emery
......................................................................................................
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CARRY ON
Heine Avdal & Yukiko Shinozaki
Carry On on paikkasidonnainen esityksellinen installaatio,
joka luodaan uudelleen jokaiseen esitystilaan, ja joka on vuorovaikutuksessa tilan arkkitehtuurin kanssa; esittäen tilan
menneitä, nykyistä ja tuleviakin toimintoja.
Heine Avdalin ja Yukiko Shinozakin johtaman Fieldworks Companyn kekseliäät interaktiiviset teokset tutkivat
niin arjessa kuin esityksissä kohtaamiemme tilojen toimivuutta ja merkityksiä. Kehon, esineiden, tilan ja liikkeen välinen jännite ovat keskiössä kaikissa Brysselissä vaikuttavan
companyn teoksissa ja tuotannoissa, joissa he kokeilevat
ja tutkivat erilaisia vuorovaikutustapoja ihmisten ja heidän
ympäristönsä välillä. Kuinka tila tuottaa liikettä tai vaikuttaa
liikkeeseen? Ja entä kuinka liike vuorostaan luo tiloja ja vaikuttaa ympäröivään tilaan?
Fieldworksin esitysten tavoitteena on elävöittää tiloja ja
kohteita sekä tutkia minkälaista materiaalia tila, liike ja keho
saattavat pitää sisällään tai esittää.
Japanin Tokiossa 2015 pidetyn ensiesityksen jälkeen
teosta on esitetty mm. Belgiassa, Norjassa, Saksassa ja Latviassa.

KE/WED 23.9.
17:00
to/thu 24.9.
17:00 & 18:00
La/sat 26.9.
13:00, 14:00,
16.00 & 17.00
Jyväskylän taidemuseo
LIPUT / TICKETS: 24/12€
kesto / duration: n. 40min

LEIKITÄÄN!
HELENA RATINEN JA
TEIJA HÄYRYNEN
Vuoden 2020 Tanssin Ajan maakunnassa kiertävä työpajallinen esitys Leikitään! on tanssitaiteilija Helena Ratisen
ja tanssitaiteilija Teija Häyrysen tanssitaiteen hyvinvointipalveluita edistävä duetto. Esitys nähdään maakunnassa
palvelu- ja päiväkeskuksissa. Leikitään! on osa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen laajempaa tanssitaiteen hyvinvointipalveluita edistävää kokonaisuutta.
”Olemme mielikuvituksen ja luovuuden huoneessa.
Riisumme rajoitteet, avaudumme leikille. Ikkunasta tulee
valoa. Tutustumme toisiimme, itseemme ja maailmaan.
Annamme tunteiden tulla. Ajattelumme vilkastuu, ilmenee
liikkeenä. Tulee sanoja, tulee laulua.”
Leikki kumpuaa yhteisestä kiinnostuksesta ja vapaaehtoisuudesta. Leikki tuottaa iloa ja mielihyvää. Se ei aina
näy ulospäin, joten emme tiedä kuka leikkiä lyö.
Työpajalla on struktuuri, jonka puitteissa leikki syntyy yhdessä osallistujien kanssa. Lähtökohtana on osallistujien motivointi kehollisesti ja kielellisesti luomaan
yhteistä tarinaa.

TI/TUE 22.9.
13:00
Äänekoski, kehitysvammaistentyö-ja päiväkeskus Mintake. (tilaisuus
on yksityistilaisuus)

KE/WED 23.9.
10:00
Muurame, seurakuntakoti,
Sanantie 5. Tilaisuus on
avoin eläkeläisten kuukausittainen virkistyspäivä

KE/WED 23.9.
14:00
Tanssitiloissa,
Kauppakeskus Forum
Vapaa pääsy / free entry
kesto / duration: 30min

Kuva: Jacob Buchard

Kuva: Matti Häyrynen

Konsepti ja ohjaus: Heine Avdal & Yukiko Shinozaki
Esiintyjät: Andrey Andrianov, Heine Avdal, Tale Dolven, Gabel Eiben,
Ieva Gaurilcikaite, Ingrid Haakstad, Johann Loiseau, Roeland Luyten,
Kayoko Minami, Yumi Osanai, Krisjanis Sants, Eivind Seljeseth,
Veronica Thorseth, Yukiko Shinozaki, plus local performers
Äänisuunnittelu: Roeland Luyten, Johann Loiseau, Tetsuya Umeda
Teksti: André Eiermann, Gabel Eiben, Eivind Seljeseth
Dramaturgi: André Eiermann
Tekninen tuki: Culture Crew
Tuottaja: Bob Van Langendonck
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PEP TALK
Anne-Maarit Kinnunen
“Pienennän itseni niin kuin en olisikaan. Kirjoitan tansseja
pöytälaatikkoon.”
Pelko, tuo elämämme yksi suurimmista pysäyttäjistä,
on meitä kaikkia yhdistävä tunne.
Tavallisesti se liitetään todellisen ulkoisen vaaran
havaitsemiseen tai vaaralta suojautumiseen, mutta mitä
pelkäämme silloin kun vastassa ei ole todellista uhkaa?
Pep Talk teos kysyy mitä meiltä jää tekemättä koska pelkäämme? Teoksella halutaan tuoda näkyväksi henkilökohtaisia ja meitä kaikkia yhdistäviä pelkoja.
Pep Talk on esitys peloista, unelmista ja inhimillisyydestä. Teos käsittelee pelkojen voittamista ja omien
unelmien toteuttamista ja todeksi elämistä peloista huolimatta. Teoksessa sukelletaan haaveiden tanssiteokseen
ja sen toteuttamisessa esiin nouseviin erilaisiin tunteisiin
ja niiden kohtaamiseen. Pep Talk teoksessa yhdistetään
tekstiä ja puhetta liikkeelliseen/koreografiseen materiaaliin. Lavalle luodaan ajatuksia herätteleviä kohtauksia,
joiden sisällöt koskettavat meitä kaikkia. Haaveilu, epävarmuuden synnyttämät pelot sekä inhimilliset vaikeudet
ja onnen hetket ovat läsnä meissä kaikissa ikään katsomatta.
Tukijat: KSTK, Taiteen edistämiskeskus
Jyväskylän Tanssiopisto ja Koskelan Tanssi

to/thu 24.9.
13:30
Tanssitiloissa,
Kauppakeskus Forum
vapaa pääsy / free entry
KESTO / DURATION: 25 min.

Actions x
Figures
Mikko Makkonen
Millaisia maskuliiniseksi oletetun ruumiin kehollisuudet
ja toimijuudet voivat olla vuonna 2020? Voiko maskuliinisuuden määritelmiä paeta tai uudelleenkirjoittaa? Miten
maskuliiniseksi oletettu ruumis katsoo tai kuinka sitä
katsotaan?
Koreografi Mikko Makkosen johtaman työryhmän
teos Actions x Figures lähtee liikkeelle hypermaskuliinisuuden ilmiön kriittisestä tarkastelusta ja sen purkamisesta. Hypermaskuliinisuudella (eng. hypermasculinity)
tarkoitetaan maskuliinisuuden sosiaalista ja
kulttuurista rakentamista muun muassa aggressiota,
voimaa, seksuaalisuutta sekä rajattua
tunneilmaisua korostamalla.
Teos pyrkii riisumaan hypermaskuliinisen kuvaston
kärjistyneisyydestään ja kapinoimaan kehollisesti. Se
oireilee, reflektoi, etsii kehollisen olemisen tasapainoa
sekä ravistelee määreitä moniäänisesti.
Actions x Figures on tutkielma, joka motivoituu
henkilöhistorioista, kehonkuvista, kehollisista laaduista,
kulttuurisista toistoista, vuorovaikutussuhteista sekä
yksilöllisestä ja yhteisestä ruumiista, niiden merkitysten
synnystä ja luennasta.

TO/thu 24.9.
20:00
Monitoimitila Ilokivi
LIPUT / TICKETS: 24/12€
kesto / duration: 45-60 min

Koreografia: Mikko Makkonen &
työryhmä
Esiintyjät: Geoffrey Erista,
Simeoni Juoperi, Pie Kär, Iiro Näkki,
Oskari Turpeinen
Dramaturgi: Eira Virekoski
Skenografi: Kristian Palmu
Äänisuunnittelija: Viljami
Lehtonen
Tuotanto:Zodiak,Mikko Makkonen
Ensi-ilta: 19.3.2020 Zodiak Uuden
Tanssin Keskus

Yhteistyössä: Tanssiteatteri Minimi
esittää teosta ohjelmistossaan
syyskaudella 2020.

Kuva: Matti Häyrynen

Kuva: Eetu Laine

Koreografia / esiintyjä: Anne-Maarit Kinnunen
Musiikki: Last Days ja Bob Moses
Esiintyjä ääninauhalla:Anne-MaaritKinnunen
Kuvat: Matti Häyrynen

5

6

Värileikki

Tätitrio

Tahdotko tietää miten sininen soi, vihreä vie tanssiin tai
keltainen valaisee kaupungin? Tule katsomaan tarinaa
kaupungista, jonka värit olivat kadonneet. Oli vain harmaata. Harmaata kuin hiiri tai villasukka. Harmaata kuin
mummon tukka.
Värileikki on monitaiteellinen vauva- ja taaperoperheille suunnattu värikäs esitys, jossa pienet katsojat kutsutaan mukaan tanssiin, lauluun, soittoon ja maalaamaan.
Esityksen pituus on 35 minuuttia, jonka jälkeen yleisö
voi osallistua ohjattuun työpajaan. Tätitrio on työskennellyt vuodesta 2005 lähtien lasten iloksi.
Tanssi: Teija Häyrynen
Musiikki: Leena Pantsu
Kuvataide: Sonja Vectomov

Pe/fri 25.9.
10:00
Tanssitiloissa,
Kauppakeskus Forum
vapaa pääsy / free entry
KESTO / DURATION: 35 min
Esitys on ennakkoon
varattavissa päiväkotiryhmille

la/sat 26.9.
10:00
Tanssitiloissa
LIPUT / TICKETS: 6/20€
perhelippu (2 aik., 2 lasta)
KESTO / DURATION: 35 min

Unrelated
DAINA AShBEE
Koreografi Daina Ashbeen tummanpuhuva Unrelated-teos
käsittelee naisten kohtaamaa julmuutta ja heidän haavoittuvaisuutta yhteiskunnan paineiden alla. Tämä jatkuva paine
aiheuttaa näkymätöntä väkivaltaa, jota etenkin nuoret naiset kokevat yrittäessään muokata itseään ja identiteettiään
sopivaksi yhteiskunnan naiseudelle asettamiin raameihin.
Se etäännyttää meitä todellisesta olemuksestamme, kehoistamme sekä yhteydestä toisiimme ja äiti maahan.
Teos pureutuu erityisesti Kanadan ja Meksikon alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten kohtaloihin, heidän julmaan
esineellistämiseen sekä kolonialismista johtuvaan kulttuurisen identiteetin häviämiseen.
Tämä harkitun järkyttävä ja aistillinen teos tutkii väkivallan, julmuuden ja itsetuhoisuuden teemoja nyky- ja perinnetanssin keinoin.

Pe/fri 25.9.
18:00
la/sat 26.9.
18:00
Juomatehtaan Studio
LIPUT / TICKETS: 24/12€
KESTO / DURATION: 65 min
Ei suositella alle 13-vuotiaille

Konsepti,koreografia,ohjaus
ja lavastus: Daina Ashbee
Esiintyjät: Clara Furey ja
Areli Moran
Valosuunnittelu: Timothy
Rodrigues
Musiikki: Bashar C#

Kuva: Matti Häyrynen

Kuva: Sarah-Marie

Ensi-ilta: 3.-4. lokakuuta 2014 Montrealissa.
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the mind
Tanssiryhmä off/balance

tanssiryhmä
Off/Balancen
10-vuotisjuhlateos
The Mind on psykologisesti virittynyt tilasidonnainen ja poikkitaiteellinen teos. Se on erään mielen
matka hämärän ja pimeän rajamailla. Se on kuvataidetta, videotaidetta, ääntä, valoa ja nykytanssia. Se kulkee ja kuljettaa tilassa, mutta jättää
katsojalle vapauden valita mistä ja miten teosta
seuraa.
Teoksen toteuttamista ovat tukeneet: Taiteen edistämiskeskus, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen Tanssin Keskus ja Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto.

la/sat 26.9.
20:00
Vaajakosken Wanha Paja,
Naissaarentie 1
LIPUT / TICKETS: 24/12€
KESTO / DURATION: 60 min
Esitystä ei suositella alle
13-vuotiaille

Koreografia: Jukka Tarvainen
Kuvataide: Marja Patrikainen
Valo- ja videosuunnittelu:
Mateus Manninen
Äänisuunnittelu: Lauri Wuolio
Tanssi: Elina Häyrynen ja
Katja Sallinen
Tuotanto: tanssiryhmä
Off/Balance

Yhteistyökumppanit: Sun Effects

Kuva: Lauri Wuolio

Keuruun museo 12.9.–21.11.2020
Jyväskylän taidemuseo 19.9.2020–17.1.2021
Saarijärven museo 3.2.–25.4.2021
Galleria Jarska kesällä 2020
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Sep/dance20
päätösklubi
Sep/Dance20 -klubitapahtuma päättää Tanssin Ajan juhlakkaasti, kun festivaalin pitkäaikainen taiteellinen johtaja Antti
Lahti jättää viestikapulan seuraajalleen ja samalla juhlitaan
Tanssiryhmä Off/Balancen 10-vuotista taivalta. Ohjelmassa
Panu Varstalan suunnittelema tanssillinen juhlakäsikirjoitus,
jossa mukana Tanssiryhmä Off/Balancessa vierailleita taiteilijoita + monimuotoisia puheita, kakkua sekä juhlatunnelman
ja tanssilattian täydentävä DJ Joniveli Vanhanen! Tule mukaan
skoolaamaan!

la/sat 26.9.
21:30
Ravintola Harmooni
LIPUT / TICKETS: 24/12€
KESTO / DURATION: 3,5h
Taidemuseon pääsylipulla
alennushintainen lippu.

THE DANCER

Elokuva / STÉPHANIE DI GIUSTO

Tositapahtumiin perustuva THE DANCER kertoo modernin
tanssin edelläkävijän, niin varhaisia elokuvantekijöitä kuin
taidemaalareitakin innoittaneen tanssijatar Loïe Fullerin
tarinan. Fuller oli sukupolvensa symboli ja aikansa vallankumouksellinen. Tätä serpentiinitanssin kehittäjää, tanssitaiteen sensaatioksi ja lopulta ikoniksi noussutta naista
esittää suvereenisti näyttelijämuusikko Soko. Hänen kilpailijaansa Isadora Duncania näyttelee ylistystä roolistaan
kerännyt Lily-Rose Depp, Johnny Deppin tytär. Häikäisevät
Soko ja Depp suorastaan säkenöivät kilpaa vaativissa ja
fyysisissä rooleissaan.

ti/tue 22.9.
18:00
Monitoimitila Ilokivi
LIPUT / TICKETS: 10/8€
KESTO / DURATION: 1h 48min
Kieli: ranska, englanti
Tekstitys: suomi & ruotsi

Kuva: Jaana Kurttila

”Suurenmoinen elokuva”
Femme Actuelle

TAF Dance Group

Tanssin Aika –festivaalille on ensimmäistä kertaa
Keski-Suomen alueen tanssikoulujen oppilaista
koottu TAF Dance Group. Ryhmän ohjauksesta
vastaa jyväskyläislähtöinen tanssitaiteilija Jaakko
Nieminen.
TAF Dance Group isännöi tanssin harrastajille
suunnattua omaa Stage on vapaa! -esitysfoorumia.
Lisäksi TAF Dance Groupin voi nähdä mm. Tanssin
Aika -festivaalin esitysten lämmittelijöinä.
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(ellei toisin mainita).
Tapahtumapaikka: Kauppakeskus Forum
Tanssitiloissa on Jyväskylän elinkeinoyksikön keskustan kehittämishankkeen ja Keski-Suomen Tanssin Keskuksen yhteinen projekti, jonka tarkoitus on lisätä keskustakävijöiden välitöntä kontaktia tanssitaiteeseen ja esitellä tanssin eri toimintamuotoja eri kohde- ja ikäryhmille. Tanssitiloissa järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019.

KE/WED 23.9. / 12:00 & 12:30

LOUNASBREIKKI:
PILATESTUOKIO

Pilatesohjaaja: Mariana Siljamäki
Pilates on monipuolinen kehonhallintamenetelmä, joka kehittää voimaa, liikkuvuutta ja
kehotietoisuutta.

KE/WED 23.9. / 15:00

HOPEATANSSIT
Tervetuloa päivätansseihin
ostoskeskuksen ytimeen.

TO/THU 24.9. / 12.00 & 12.30

Kuva: Jaana Kurttila

LOUNASBREIKKI:
AFROBEAT
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ohjaus: Minna Nerg
Afrobeat saa jalat liikkeelle ja hymyn
huulille! Tanssitiloissa pääset tanssimaan soittolistoja tällä hetkellä
maailmalla hallitsevan
afrobeats-musan tahtiin.
Täältä nappaat mukaasi myös
muutamia e-rit-täin katu-uskottavia moovseja kotiin tai klubille vietäväksi. Ensimmäinen
setti on leppoisampi, loppua
kohden vauhti kasvaa –
tanssi vaikka molemmat!
Myös tanssitusten
välissä soi musa, joten
fiilistele vapaasti!

KE/WED 23.9. / 14:00

Leikitään!

Teija Häyrynen ja Helena Ratinen
Leikitään! on tanssitaiteilija Helena Ratisen
ja tanssitaiteilija Teija Häyrysen tanssitaiteen
hyvinvointipalveluita edistävä duetto. Leikitään! on osa Keski-Suomen Tanssin Keskuksen
laajempaa tanssitaiteen hyvinvointipalveluita
edistävää kokonaisuutta.

THO/THU 24.9. / 13:30

PEP TALK

Anne-Maarit Kinnunen
Pep Talk on esitys peloista, unelmista ja
inhimillisyydestä. Teos käsittelee pelkojen
voittamista ja omien unelmien toteuttamista ja
todeksi elämistä peloista huolimatta. Lavalle
luodaan ajatuksia herätteleviä kohtauksia,
joiden sisällöt koskettavat meitä
kaikkia.

PE/FRI 25.9. / 10:00

VÄRILEIKKI

Tätitrio: Teija Häyrynen, Sonja Vectomov,
Leena Pantsu
Värileikki on monitaiteellinen vauva- ja taaperoperheille suunnattu värikäs esitys, jossa pienet katsojat kutsutaan mukaan tanssiin, lauluun, soittoon ja
maalaamaan. Esitys on ennakkoon varattavissa
päiväkotiryhmille

PE/FRI 25.9. / 17:00

THEM TWO

Elina Häyrynen ja Terhi Kuokkanen
Them two on kahden naisen vahva, omapäinen ja
nautinnollinen duetto, joka leikittelee elegantin
olemuksen rajojen venyttämisellä. Musiikki kuljettaa
naisia niin, että hihoissa heiluu. Teos juhlistaa tanssimisen nautintoa ja rytmin mukaan tempautumista.
Se tartuttaa katsojaankin energisen innostuksen ja
halun osallistua tanssiin. Tervetuloa kauppakeskuksen ostaribileisiin!

PE/FRI 25.9. / 12:00 & 12:30

LOUNASBREIKKI:
JAZZTANSSIA

ohjaus: Karoliina Lahdenperä
Karoliinan jazztanssin työpajassa tutustutaan käsien isolaatioharjoituksiin. Harjoittelemme helpon ja lyhyen koreografian
yksinkertaisten askelkuvioiden avuin!

LA/SAT 26.9. / 10:00

VÄRILEIKKI

Tätitrio: Teija Häyrynen, Sonja
Vectomov, Leena Pantsu
Värileikki on monitaiteellinen vauva- ja taaperoperheille suunnattu värikäs esitys, jossa
pienet katsojat kutsutaan mukaan tanssiin,
lauluun, soittoon ja maalaamaan.
Liput: 6/20€ perhelippu (2 aik., 2 lasta)

LA/SAT 26.9. / 14:00

STAGE ON VAPAA!

TAF Dance Group
TAF Dance Group isännöi tanssin harrastajille suunnattua omaa esiintymisfoorumia.
Tervetuloa yksin tai porukalla esiintymään kaikkien iloksi ja tapaamaan muita harrastajia.
Pakolliset ilmoittautumiset 18.9. mennessä info@tanssinkeskus.fi. Harjoitukset järjestetään
samana päivänä tilassa klo 12:00 alkaen.

Kuva: Matti Häyrynen

Kaikkiin esityksiin ja
työpajoihin on vapaa pääsy
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TANSSIN AMMATTILAISTEN TYÖPAJA
WILHElMINA OJANEN
Wilhelmina Ojanen on Tampereelta kotoisin, Chilessä kasvanut koreografi ja nykytanssija, joka on viimeiset vuodet
työskennellyt Lontoossa ja nykyisin Suomessa. Ojanen
on valmistunut maisteriksi Trinity Labanista nimikkeellä
Master of Dance Performance. Ojaselle on myönnetty
Keski-Suomen Tanssin Keskuksen tuotantotukea työnimellä “intimacy without proximity” kulkevan teoksen tutkimiseen.
Osana teosta järjestetään Keski-Suomen
tanssin ammattilaisille työpaja, joka tähtää myös
esityksen valmistumiseen. Teos pohtii läheisyyden, kosketuksen ja yhteyden merkitystä
kehollisesti; yhteys, empatia, kosketus, hoiva,
läheisyys, etäisyys ja toimijuus ovat termejä,
jotka ovat tutkimuksessa läsnä. Läheisyys
tässä kontekstissa ei tarkoita pelkästään fyysistä läheisyyttä, vaan suhdetta toisiin kaikilla
tavoin – kosketuksessa tai ei. Työpajassa keskitytään prosessoimaan mm. kysymyksiä:
Miten olemme empaattisesti toistemme
kanssa, keitä olemme suhteessa toisiin
tai kuinka voimme työskennellä kosketuksen kanssa kun meillä ei ole
fyysistä läheisyyttä?

la/sat 26.9.
13:00-15:00
Puistokadun
päiväkodin tanssisali
LIPUT / TICKETS:
free entry
KESTO / DURATION: 2h

TANSSIN AMMATTILAISTEN TYÖPAJA
DAINA AShBEE, KANADA
Kanadalainen tanssija-koreografi Daina Ashbee tarjoaa Tanssin
Ajassa tanssin ammattilaisille työpajan meditaatiosta ja luomisesta. Kurssin aiheena on, kuinka rakentaa koreografia liikkuvan
meditaation keinoin sisällyttäen siihen improvisaatiota ja kirjoittamista.
Daina Ashbee on Montrealissa toimiva taiteilija, esiintyjä ja
koreografi, joka tunnetaan radikaaleista teoksistaan tanssin ja
performanssitaiteen rajalla. Hänet on on palkittu vuosina 2015
ja 2016 Prix de la Montréal:lla teoksista When the Ice Melts,
Will We Drink the Water ja Unrelated. Arvostettu saksalainen
TANZ-aikakausilehti nimitti Dainan yhdeksi 30:stä lupaavasta
taiteilijasta vuodelle 2017 ja amerikkalainen DANCE-julkaisu
nimitti hänet yhdeksi 25:stä mielenkiintoisesta seurattavasta
vuonna 2018. 2019 hänet palkittiin New York Dance and Performance Awardseissa Bessie - for outstanding choreographer
-palkinnolla.

su/sun 27.9.
10:00-13:00
Juomatehtaan Studio
LIPUT / TICKETS: 45 €
KESTO / DURATION: 3h

Ilmoittautumiset 18.9.2020 mennessä:
info(a)tanssinkeskus.fi
Toteutuakseen osallistujia tulee
olla vähintään kahdeksan.

Kuva: Rocio Chacon

Kuva: Patrice Mathieu

Ilmoittautuminen:
info@tanssinkeskus.fi
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festarilammas

Tanssija valokeilassa /
Samuli Emery

Hei ihmiset!

Vuoden 2020 Tanssin Aika -festivaalin
tanssija valokeilassa on jyväskyläläinen
nuori tanssitaiteilija Samuli Emery

Terv. Tiedät kyllä kuka
(se olen Minä, Festarilammas)
Festarilammas on tanssitaiteilija Samuli Emeryn
alter ego. Festarilammas ottaa haltuunsa Tanssin Ajan sosiaalisen median väylät ja häneen voi
törmätä viikon kaikissa tapahtumissa.
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Hi humans! I assume you’ve heard of Me before,
but if you haven’t, I am Festival Sheep. You will
surely recognise Me from my wooly attire, timelessly trendy shades and my ever-full champagne glass. Or just follow the wafting aroma
of the most luxurious cologne: it’s bound to lead
you right to Me. As busy and popular as Iam, I
will never turn down a chance for some juicy
small talk! Do not hesitate to come and speak
upon noticing Me at the festivals. I know them
like the backs of my hooves, so you can ask Me
anything regarding them, such as the program,
the featured artists and the art itself of course.
I’m widely known for my incisive opinions and I
sure am not afraid to let them be heard. So see
you at the festivals!

Miten päädyit tanssin ja esittävän
taiteen pariin?
Aloitin tanssiharrastuksen 8-vuotiaana siskoni
innostamana. Karate vaihtui viikottaiseen nykytanssituntiin Jyväskylän Tanssiopistolla ja alun
identiteettikriisin jälkeen ensimmäinen esiintymiskokemus vei lopulta täysin mennessään.
Melko pian mukaan tulivatkin lukuisat erikoiskoulutusryhmät nyky-, jazz- ja katutansseissa sekä
jatkuva hinku esiintyä milloin missäkin.
Heti 17-vuotta täytettyäni päätin, että minun
oli päästävä Helsinkiin tanssilukioon opiskelemaan. Hurjien ja tanssintäyteisten helsinkivuosien jälkeen hain Itävallan Salzburgissa sijaitsevaan SEAD-akatemiaan, josta valmistuin kesällä
2019. Siitä se ajatus sitten lähti.
Mikä inspiroi sinua?
Minua inspiroi ihmisen kehon ja mielikuvituksen
alati yllättävä potentiaali. Opettaessa, harjoitellessa, esiintyessä ja ohjatessa tulee harva se
päivä semmoisia käsittämättömiä mykistymisen
kokemuksia. Olen kerta toisensa jälkeen aivan
haltioissani ja ihmeissäni siitä, millaisen tuntevan, ajattelevan, liikkuvan, liikuttavan organismin
jokainen ihminen on saanut, ilmaiseksi! Miten
loputtomasti yhteistä meillä kaikilla kehojemme
todellisuudessa onkaan ja silti, miten täysin
uniikki ja ainutlaatuinen jokainen kehomieli
onkaan. Uskomatonta!
Mitä sinulla työn alla juuri nyt?
Tätä kirjoittaessani olen matkalla kohti Saksaa
esiintyjäntöihin Hampurin Kaupunginteatteriin.

Samalla suunnittelen eri tanssifestivaaleilla
kiertävää maskotinomaista eläinhybridiä, sekä
valmistelen Tanssiteatteri Krampin kanssa
toteutettavaa yhteisöteosta. Tuoreen helsinkiläisen tanssikollektiivi This Good Companyn
kanssa käynnistämme ryhmämme toimintaa
hakemalla tukea pääkaupunkiseudulla erinäisissä julkisissa tiloissa toteutettaviin ryhmäteoksiin sekä tapahtumakonsepteihin.
Lisäksi olen mukana dokumentoimassa pienen työryhmän kanssa Euroopan Ballroom-alakulttuurin tiivistä historiaa. Työn alla on myös
kielten opettelua, unien tulkintaa sekä kärsivällisyyden harjoittelua. Eli paljon kaikenlaista,
taipumuksilleni uskollisena!
Mitä toivot tulevaisuudelta?
Toivon, että tulevaisuuden maailma on tasa-arvoisempi, empaattisempi, yhteisöllisempi, luovempi ja hauskempi paikka. Toivon, että valta,
vauraus ja näkyvyys jakaantuisivat maailmassa
tasaisemmin erilaisten ja eri taustaisten ihmisten välille. Toivon, että vilpittömyydestä, epätäydellisyydestä ja haavoittuvuudesta tulee uusi
cool.
Uskon ja toivon, että taiteella, taiteilijoilla ja
taiteen kokijoilla on keskeinen rooli näiden kollektiivisten muutosten liikkeellepanemisessa.
Toivon, että saan osallistua tällaisen taiteen
luomiseen ja todistamiseen yhä enemmän ja
enemmän myös tulevaisuudessa.

Kuva: Pavlo Kochan

Olen Festarilammas, olet takuulla kuullut
Minusta ennenkin. Minua usein kuvaillaan taidemaailman eläväksi legendaksi. Olen mitä
kokenein tanssintuntija, katsoja ja kriitikko, olen
nähnyt kaiken, mitä nähdä kannattaa. Tunnen
henkilökohtaisesti jokainen tällä hetkellä pinnalla olevan tanssitaiteilijan, sillä olen käytännössä luonnut heidät kaikki. Jätettyäni taiteen
tekemisen näiden ”uusien tulokkaiden” kontolle
aloin harrastamaan kansainvälisten tanssifestivaalien kiertämistä ja niillä shown varastamista.
Minulla ei ole aikaa eikä energiaa keskinkertaisuudelle, joten valitsen kalenteriini vain tanssifestivaalien kerman. Rakastan festivaaleilla
eritoten esitysten jälkeen verkostoitumista,
VIP-bileitä sekä fanaattista somettamista. Olen
juhlien stara (vaikka itse sanonkin) ja Minut voikin löytää skumppaa siemailemasta, milloin minkäkin suuren taiteilijan rinnalta. Tai pikimmenkin
heidät minun rinnaltani.
Tule ihmeessä juttelemaan, kun bongaat
Minut festivaaleilla. Tunnen festivaalit kuin
merinovillaiset taskuni, joten voit kysyä minulta
niihin liittyen ihan mitä tahansa. Keskustelen
aina erittäin mielelläni festivaalin ohjelmasta,
esityksistä ja taiteilijoista: olen tunnettu terävistä mielipiteistäni enkä niitä suotta säästele.
Tunnistat Minut villavasta ulkoasustani, ajattoman tyylikkäistä aurinkolaseista sekä aina
täydestä skumppalasista, et voi erehtyä. Tai voit
vain seurata ylellisimmän partaveden vanaa: se
johtaa taatusti luokseni. Vaikka olenkin kiireinen
ja haluttu lammas, en koskaan kieltäydy kunnon
small talkista! Festivaaleilla tavataan!
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carry on

pep talk

A site-specific performative installation,
re-created for each new location, interacting
with the architecture of the building; and transcending its past, present and future functions.
In 2013 Heine Avdal and Yukiko Shinozaki
renamed their Brussels-based company Fieldworks to reflect their increasing interest in location-specific work. Their inventive interactive
productions examine the functions and meaning
of the spaces we encounter, in performance and
in everyday life. The relationships of tension
between the body, objects, space, and movement
are central to all of their creations, which experiment with various modes of interaction between
people and their environment. How does a space
produce or affect movement? And how does
movement, in turn, produce or affect space?
Fieldworks’ performances animate places and
objects to examine the kind of archives (memory,
history) a space, movement, and the body might
hold or represent.
Since its premiere in 2015, at Spiral Hall in
Tokyo, Japan, new versions were developed for
M Museum in Leuven, Belgium (2015), Rucka
Artist Residency Centre in Rucka, Latvia (2016),
PACT Zollverein in Essen, Germany (2016), Sentralbadet in Bergen, Norway (2016), Tou Scene in
Stavanger, Norway (2018) and Black Box International Teater Festival in Oslo, Norway (2019).

Anne-Maarit Kinnunen’s solo performance, Pep
Talk, is a dance theatre performance in which the
themes of fear, dreams and humanity are explored through the use of text, speech and choreographed movement.
Fear is a natural human emotion in response
to a real external danger. But do we run away or
do we confront this fear? What are we afraid of
when there is no obvious threat?
Personal and universal fears are shared by
people of all ages, and these fears can hold us
back from doing what we really want to do, and
being the person we really want to be.
What is left undone because of our fears?
Performance language: Finnish

Heine Avdal & Yukiko Shinozaki

Play! Leikitään

HELENA RATINEN JA TEIJA HÄYRYNEN
“We are in a room of imagination and creativity.
We will remove our inhibitions and open ourselves up to play.”
Leikitään! (Let’s play!) is a ‘workshop’ duet
by dance artists Teija Häyrynen and Helena Ratinen which invites audience members to participate with the artists in creating a shared story.
By exploring common interests through physical
and linguistic tasks the the project is focused on
bringing joy and happiness into people&#39;s
lives in residential care homes and day-care
centres. Leikitään! is part of the Regional Dance
Centre of Finnish Lakeland’s programme promoting welfare services in dance.
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Värileikki
Anne-Maarit Kinnunen

Actions x Figures
Mikko Makkonen

What could the embodiments and agencies of a
body assumed to be masculine look like in 2020?
Could the definitions of masculinity be overcome
or rewritten? How does a body that is assumed
to be masculine look at the world, and how is it
looked at?
Actions x Figures, a performance by a workgroup directed by choreographer Mikko Makkonen, takes critical analysis and deconstruction
of hypermasculinity as its starting point. Hypermasculinity refers to the social and cultural
construction of masculinity by putting emphasis
on aggression, power, sexuality and a limited
scale of emotional expression.
The performance aims to strip hypermasculine iconography of its forcefulness and to
revolt through the body. It exhibits symptoms,
reflects, strives for a balanced bodily existence
and gives certain attributes a shake-up through
multi-voiced assertion. Actions x Figures is a
study motivated by personal histories, body
images, bodily qualities, cultural repetition, interactions, the private and the collective body and
the construction and the interpretation of their
meanings.

Tätitrio

The Play of Colors is multiartistic show for babies and toddlers. The audience is invited to join
the dance, singing, play the music and paint. The
show lasts 35 minutes and after we have a work
shop together.
Tätitrio has worked since year 2005 for the
joy of children.

UNRELATED
DAINA ASBEE

Unrelated is a dark work that expresses the cruelty and vulnerability confronted by women in our
society. This includes the disconnection and the
loneliness we feel as we warp our bodies to fit
into frame works that society has set for us, that
we don’t necessarily understand, yet we strive to
fit inside of. This ongoing pressure from society
teaches young women forms of discreet violence
that escalates within our bodies and disconnects
us from our true beings, our natural processes
and connection to each other and mother earth.
This effects especially Indigenous women in Canada, as well as women around the world.
The work speaks of the constant violence
that is inflicted on our bodies as women in society, that we carry with us. It speaks of the objectification of women, and furthermore of the cruel
objectification of Indigenous women in both
Canada and Mexico, who were robbed of their
culture, their language and their communities as
a result of colonization.

THE MIND

Sep/Dance20
Sep/Dance20 event in Restaurant Harmooni will
close this year’s Jyväskylä Dance Festival. The
festival’s artistic director, Antti Lahti, will pass
the baton to his successor Janina Rajakangas,
who will be curating the festival in 2021-23.
This festive club night also celebrates Jyväskylä-based dance company Off/Balance’s 10th
anniversary with a varied programme, including a celebratory dance performance by Panu
Varstala and guests. DJ Joniveli will complete the line up and guarantee a party mood
on and off the dance floor. Not to be missed!

Tanssitiloissa
Tanssitiloissa is a collaboration project between
Business Jyväskylä Urban Development Project
and the Regional Dance Center of Finnish Lakeland. It’s aim is to promote dance for different
age and target groups, and to increase access
to dance in the Jyväskylä city centre. The first
Tanssitiloissa dance event was organized in
2019 in Kauppakeskus Forum. This year’s event
space will be announced closer to the festival.
Tanssin Aika - Jyväskylä Dance Festival festival information desk will be located at the
Tanssitiloissa space throughout the festival
period.
ALL THE TANSSITILOISSA PERFORMANCES
AND WORKSHOPS ARE ADMISSION FREE
(UNLESS STATED OTHERWISE)
For more information about
workshops and free performances
go to: www.tanssinaika.fi

Jukka Tarvainen
Off/Balance’s 10th anniversary work of art The
Mind is a psychologically tuned site-specific and
interdisciplinary work of art. It is a journey of the
mind on the border between twilight and darkness. It is visual art, video art, sound, light and
contemporary dance. It passes and transports in
space but leaves the viewer free to choose where
and how to follow the work of art.
The performance is not recommended for
children under 13 years of age.

carry on , Kuva: Hideo Mori

PROGRAM IN ENGLISH
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TAPAHTUMAPAIKAT / EVENT VENUES

Esityskalenteri / Schedule
22.9.

tiistai / tuesday
18.00 The dancer -elokuva Monitoimitila Ilokivi. 10/8€

23.9.

Keskiviikko / Wednesday
14:00 LEIKITÄÄN!

HELENA RATINEN JA TEIJA HÄYRYNEN

Jyväskylän taidemuseo. 24/12€

HEINE AVDAL & YUKIKO SHINOZAKI

Jyväskylän taidemuseo, 24/12€

20:00 ACTIONS X FIGURES
MIKKO MAKKONEN

Monitoimitila Ilokivi. 24/12€

25.9.

Perjantai / Friday
TÄTITRIO

18:00 UNRELATED

DAINA AShBEE

Juomatehtaan Studio.
24/12€

Tanssitiloissa, Kauppakeskus
Forum.
Vapaa pääsy / Free entry

26.9.

Lauantai / Saturday
10:00 VÄRILEIKKI
TÄTITRIO

Vaajakosken Wanha Paja. 24/12€

LIPUT /
TICKETS
21

3 JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEO
Kauppakatu 23, Jyväskylä

5 RAVINTOLA HARMOONI
Hannikaisenkatu 39, Jyväskylä

2 JUOMATEHTAAN STUDIO
Vapaudenkatu 25, Jyväskylä

4 KAUPPAKESKUS FORUM
Kauppakatu 20-22, Jyväskylä

6 Vaajakosken Wanha Paja
Naissaarentie 1, Vaajakoski

WILHElMINA OJANEN

Puistokadun päiväkodin tanssisali.
Vapaa pääsy / Free entry.

13:00 16:00 carry ON
HEINE AVDAL & YUKIKO SHINOZAKI
14:00 17:00 Jyväskylän taidemuseo. 24/12€
Tanssiryhmä off/balance

1 MONITOIMITILA ILOKIVI
Keskussairaalantie 2, Jyväskylä

13:00 TANSSIN AMMATTILAISTEN TYÖPAJA

Tanssitiloissa, Kauppakeskus Forum.
6/20€ perhelippu (2 aik., 2 lasta)

20:00 the mind

5

HEINE AVDAL & YUKIKO SHINOZAKI

Jyväskylän taidemuseo. 24/12€

10:00 VÄRILEIKKI

4

17:00 carry ON

Tanssitiloissa, Kauppakeskus Forum.
Vapaa pääsy / Free entry

18:00 carry ON

2

24.9.

Torstai / Thursday
ANNE-MAARIT KINNUNEN

3

HEINE AVDAL & YUKIKO SHINOZAKI

Tanssitiloissa, Kauppakeskus Forum.
Vapaa pääsy / Free entry

13:30 PEP TALK

1

17:00 CARRY ON

18:00 UNRELATED

Tanssin Aika -festivaali ei hyväksy toiminnassaan syrjivää
käytöstä missään sen muodossa. Noudatamme festivaalille
laadittuja turvallisen tilan periaatteita, jotka koskevat kaikkia
Tanssin Aika -festivaalille osallistuvia.

DAINA AShBEE

Juomatehtaan Studio. 24/12€

21:30 SEP/DANCE20

Tanssiryhmä Off/Balance +
special guests, Joniveli Vanhanen
Ravintola Harmooni. 24/12€

Kaikki pääsymaksulliset
esitykset www.liveto.io

ADMISSION TICKETS TO ALL
PERFORMANCES www.liveto.io

Lisäksi kaikkiin pääsymaksullisiin esityksiin liput ovelta ½ h ennen esityksen
alkua, mikäli esitys ei ole loppuunmyyty.

In addition, tickets for all performances
are available at the door, ½ hour before
showtime, subject to availability.

Esteettömyys
Kaikkiin esityspaikkoihin on esteetön sisäänkäynti. Avustajan kanssa
esityksiin tuleville tarjoamme avustajalle ilmaisen sisäänpääsyn.
Lisätietoja: info@tanssinkeskus.fi ja +358 45 3445 136.
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23.-26.9.2020
The Jyväskylä Dance Festival
Jyväskylä / Muurame / Äänekoski

www.tanssinaika.fi

