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Tämän vuoden Tanssin Aika katsoo tans-
sitaiteen ja nuorison suhdetta. Taiteelli-
sena johtajana minua kiinnostaa eritoten 
taidetanssi, joka osallistaa paikallisia 
tekoprosessissaan. Tänä vuonna sen tekee 
kaksi teosta, Tight re-make, joka on Joona 
Halosen nykytanssiteos vuodelta 2017 ja 
Energpriests kollektiivin Guided Body 
Meditations. Joona uudelleen harjoittaa 
Tight-teoksen 17-20-vuotiaiden tanssi-
joiden kanssa. Energpriests kollektiivin 
Soili Huhtakallio ja Krista-Julia Arppo 
valmistavat ja esiintyvät Guided Body Me-
ditations -teoksessa yhdessä paikallisten 
nuorten kanssa lauantaina järjestettävissä 
Kotibileissä ja Puutarhassa.

Vuoden 2021 festivaali haluaa raken-
taa siltoja alueella kasvamisen, aikuis-
tumisen ja taidetyön välillä. Festivaalin 
taiteilijat viettävät aikaa paikallisten 
seurassa, koreografioiden, keskustellen ja 
luoden yhdessä. Osa festivaalista on myös 
kuratoitu yhteistyössä siellä esiintyvien 
nuorten kanssa. Kuten Stage on vapaa, 
joka on tänä vuonna kokonaan alle 
25-vuotiaiden käsissä oleva näyttämötai-
detapahtuma.

Globaalia kontekstia edustaa Funmi 
Adewolen luentosarja Contemporary 
Dance as a Transnational Practice, pan-
demian jälkeistä kaikua Sonic Presence of 
An Absent Choreography ja nykytanssin 
uudelleen muotoutumista Rutimo kollek-
tiivin Lemons.

Viime vuoden festivaalilta tälle vuo-
delle siirtyy Antti Lahden kuratoima Virpi 
Pahkisen Monolite Polygon Jyväskylän 
kaupunginteatterissa.

Huomion arvoista on se, että osa festivaa-
lista on ilmainen alle 20-vuotiaille!

Nähdään syyskuussa!
Janina Rajakangas



Tanssin aika -festivaali ei hyväksy toiminnas-
saan syrjivää käytöstä missään sen muodossa. 
noudatamme festivaalille laadittuja turvallis-
en tilan periaatteita, jotka koskevat kaikkia 
Tanssin aika -festivaalille osallistuvia. 

Koreografinen palapeli nostaa esiin 
tanssijoiden yhteiskunnallisia tuntoja 
ja tunnottomuuksia. Teoksen moneen 
suuntaan resonoiva pyykkinaru, toisaal-
ta yhteiskunta ja toisaalta näkymätön 
jokin kutsuu esiintyjiä ja katsojia pohti-
maan täällä olemisen problematiikkaa.

Otetaanko nuoret yhteiskunnassam-
me tarpeeksi vakavasti? Onko tämän 
päivän nuorilla aikuisilla riittävästi aikaa 
kasvaa ja kehittyä? Vaatiiko yhteiskunta 
liian nopeita päätöksiä esimerkiksi uran 
suhteen?

Rituaalinen teos luo tapahtumia 
assosiatiivisen ja kokemushaluisen 
kehomielen pyrkiessä mahdollisimman 
lähelle itseään. Kompositio yrittää aset-
tua rivien väliin vapauttaakseen kaiun, 
joka paljastaa maailmassa olemisen 
epäloogista ja loogista energiaa.

Alkuperäiset esiintyjät olivat am-
mattitanssijoita: Arttu Palmio, Marika 
Peura, Guillermo Sarduy ja Katri Soini

Tight re-make on Tanssin Aika 
festivaaleille tuotettu ja harjoiteltu teos, 
jossa esiintyvät jyväskyläläiset nuoret.

Tuotanto Zodiak – Uuden tanssin 
keskus, Cirko – Uuden sirkuksen kes-
kus, Joona Halonen

juomme avajaismaljan festivaalin taitei-
lijoiden seurassa. ohjelmassa taiteelli-
sen johtajan tervetuliassanat, musiikki-
esitys ja vapaata oleskelua. 

FeSTIVaalIn aVajaISeT VIlla RanaSSa. 

TanSSIjaT elina Huhtanen, eveliina liimatainen, 
Kaisla lehtonen ja Milla Hakkarainen

TIlaSUUnnITTelU, ValoSUUnnITTelU & PUKUSUUnnITTelU  
joona Halonen ja työryhmä

ÄÄnISUUnnITTelUTatu Vanhatalo 
PUKUoMPelU  Sini Koistinen
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re-Make: 
TiGhT
KoReoGRaFI joona Halonen

KE/wEd 22.9. 19:00
TO/Thu 23.9. 20:00
PE/fri 24.9. 17:00
LA/sAT 25.9. 17:00
Villa rana
liput / tickets: 24/12 €
kesto / duration:  n. 45min

TighT 
mAAKunnAssA
koululaisnäytökset 
äänekoski 28.9., 
keuruu 5.10., 
Jämsä 7.10.avaJaiseT

KE 22.9. 18:00
Villa rana
liput / tickets: 
ilmainen / free entry
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Rutimo-kollektiivi lähestyy liikettä, tanssia ja 
teoksia jäsentensä Hip Hop -tanssitaustan kaut-
ta. Kollektiivi pyrkii edistämään katutanssilajien 
asemaa esittävien taiteiden joukossa ottaen 
samalla huomioon Hip Hop -kulttuuriin alku-
perän ja sille ominaiset ympäristöt. Viedessään 
teoksia lavalle he pohtivat, miten Hip Hop 
-kulttuuri asettuu sille vieraaseen ympäristöön, 
ja pyrkivät niin työtavoissaan kuin valmiissa 
teoksissa arvostamaan kulttuuria.

“Lemons” on jatkumoa kollektiivin es-
ikoisteokselle “Peaches”. Teoksessa kollektiivi 
lähestyy naiseuden, kehojen, kosketuksen ja Hip 
Hop -kulttuurin risteyskohtia. Esiintyjät tar-
kastelevat omia suhteitaan cis-naisina kosketuk-
seen, sen konteksteihin, mielikuviin ja normei-
hin: miten koskea itseään? Mihin kehonosiin 
on sopivaa koskea ja miten? Kuka seksualisoi 
julkista kosketusta, katsoja vai koskija? Teos ky-
syy, millaisia oletuksia katsojalla on naiseudesta, 
kehoista ja kosketuksen merkityksistä.

KoReoGRaFIa/CHoReoGRaPHY 
Kaisa nieminen
TanSSIjaT/DanCeRS 
Huong Hoang, lilli Huttula, 
Hanna Kortelainen ja 
Sini Tuominen
ÄÄnISUUnnITTelU/SoUnD 
DeSIGneR Sebastian Kurtén
TUoTTaja/PRoDUCeR 
johanna Hurme
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PE/fri 24.9. 21:00
Villa rana
liput / tickets: 24/12€
kesto / duration: 
45-60 min 

TaITeellInen TYöRYHMÄ anna nykyri, 
Félix Blume, Veli lehtovaara ja andrea Valencia.

InSTallaaTIon TeKnInen SUUnnITTelU ja RaKennUS antti nykyri

TO/Thu 23.9. 13:00
PE/fri 24.9. 13:00
LA/sAT 25.9. 13:00 
Villa rana
liput / tickets: 12/6 €
kesto / duration: 7 min

Sonic Presence of an Absent Choreography on 
immersiivinen ääni-installaatio ja koreografinen 
ympäristö, joka koostuu ainoastaan äänitetystä 
tanssista. Teos paljastaa ruumiin väliaikaisuuden 
lavalla ei-materiaalisen äänen kautta.

Toistuva esitys klo 13-19.00 välillä. Installaation 
lippu on voimassa koko päivän. Lipulla saa käydä 
kokemassa teoksen haluamansa kestoisena. Teok-
sesta saa poistua välillä.

Projektin on mahdollistanut AVEK, Tait-
een edistämiskeskus, Frame Finland ja SKR 
Uudenmaan rahasto.

Ensi-ilta: Prague Quadrennial 2019. 
Finnish ECR Näyttely Fluid Stages. 
Kuratointi: KOKIMO.

sonic 
Presence 
oF an absenT 
choreoGraPhy
anna nYKYRI, FÉlIX BlUMe, VelI 
leHToVaaRa anD anDRea ValenCIa
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Stage on vapaa on tänä vuonna kokonaan alle 
25-vuotiaiden käsissä oleva näyttämötaideta-
pahtuma. Päävastuussa kuratoinnista on Martta 
Saarikoski.

Martta on 19-vuotias alunperin jyväskylä-
läinen (toivottavasti) tuleva kulttuurituottaja ja 
tanssin rakastaja.  Martta valmistui keväällä 2021 
Kuopion taidelukio Lumitin tanssilinjalta muka-
naan valkolakki ja tanssin lukiodiplomi.

“Mun mielestä tanssin tekemisessä on parasta 
se miten itse luoduilla liikkeillä tai liikkeiden 
yhdistelmillä voi tehdä isonkin vaikutuksen toi-
seen ihmiseen, erityisesti emotionaalisesti. Tämä 
kuratointipuuha jota olen nyt päässyt tekemään 
kiinnostaa erityisesti siksi, että pääsen kokemaan 
pienen tuulahduksen siitä, mitä mahdollinen 
tuleva ammattini tulee pitämään sisällään. 
Opin millaisissa piireissä tulen tekemään töitä 
ja millaisia asioita pitää ottaa huomioon. Ehkä 
saan myös paremman käsityksen siitä, onko 
tämä minulle sopiva työ mahdollisesti hamaan 
tulevaisuuteen asti.”

Funmi esittelee nykytanssin ylikansallise-
na praktiikkana. Hän analysoi politiikan, 
jonka tämä asemointi tuo valoon. Hän 
väittää, että nykytanssi ylikansallisena 
praktiikkana määrittyy yhtä lailla instituti-
onaalisen kontekstin valtadynamiikkojen 
kuin sen omien estetiikkojen kautta. Hän 
pohtii nykytanssin merkitystä sosiaalise-
na ja taiteellisena praktiikkana käyttäen 
esimerkkinä nykytanssin praktiikkaa 
Euroopassa ja Afrikassa.

Luentojen kieli on englanti. Emme 
tulkkaa luentoja.

Luennot toteutetaan etäyhteydellä, 
niihin voi osallistua joko festivaalilla tai 
kotona.

Funmi Adewole on tanssin lehtori De 
Montfort yliopistossa, Leicesterissä. Hän 
on myös esiintyjä ja tanssidramaturgi. 
Hänen kiinnostuksensa tutkimuksessa on 
Dance of the African Diaspora ammatilli-
sissa kontekstissa, afrikkalainen estetiikka 
koreografisena praktiikkana ja nykytans-
sin käsite.

sTaGe 
on 
vaPaa

luennoT:
conTeMPorary 
Dance as a 
TransnaTional 
PracTice

TO/Thu 23.9. 
16:00

TO/Thu 23.9. 11:00
PE/fri 24.9. 11:00

Villa rana
ilmainen free entry
kesto / duration:  2 h

Villa rana/etä/Virtual
liput/tickets: 10 €, 
alle 20V. ilmaiseksi
free entry under 20 
years old
kesto / duration:  
1 h per päiVä / day

KURaToInTI: MaRTTa SaaRIKoSKI

BY ‘FUnMI aDeWole
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Kollektiivi vetää työpajan yhdessä jakaen 
tietoaan ja ymmärrystään Hip Hop-kult-
tuurista ja -tanssista. Osallistujat pääsevät 
syventymään Hip Hop -tanssiin erilaisten 
liikkeellisten harjoitteiden, tehtävänantojen 
ja keskustelun kautta. Musiikista vastaa live 
DJ ja kokonaisuus huipentuu jameihin. 

 ilmoittautumiset 10.9. mennessä 
info@tanssinkeskus.fi

DANCE MOVES US-dokumentti on 
osa Tanssiryhmä Off/Balancen syksyllä 
2020 toteuttamaa tanssihanketta, joka 
osallisti nuoria eripuolilta Keski-Suo-
mea. Hankkeessa ammattitanssijat 
ohjasivat osallistujille tanssityöpajan, 
jossa jaettiin kokemuksia suhteesta 
tanssimiseen sekä etsittiin eri tulokul-
mista liikkumisen iloa ja nautintoa.

Kohtaamisten konsepti pohjau-
tui yhdessä tanssimiseen, musiikin 
rytmiin ja tunnelmaan heittäytyvään 
liikkeeseen sekä tapaamisen aikana 
syntyvään koreografiaan, joiden poh-
jalta luotiin jokaisen ryhmän kanssa 

TyÖPaJa: 
ruTiMo 
collecTive
RUTIMo ColleCTIVe

LA/sAT 25.9. 
14:00
Villa rana,
liput/tickets: 20 €
kesto / duration:  2 h

MakinG oF
+ lyhyT-
elokuva

MaKInG oF SonIC PReSenCe oF an aBSenT 
CHoReoGRaPHY ja lYHYTeloKUVa TanSSI-
RYHMÄ oFF/BalanCe: DanCe MoVe US

LA/sAT 25.9. 
15:00
Villa rana
ilmainen / free entry
kesto / duration:  ?? h

pieni tanssiesitys. Yhdessä myös 
puhuttiin omasta suhteesta tanssiin ja 
jaettiin kokemuksia siitä mitä tanssi 
itselle merkitsee.

DANCE MOVES US- han-
ke toteutettiin Off/Balancen 10-v 
juhlavuoden kunniaksi. Työpajoihin 
osallistui 52 nuorta Jyväskylästä, 
Viitasaarelta, Äänekoskelta ja Saari-
järveltä. Dokumentti julkaistiin 10.3. 
Off/Balancen sosiaalisen median 
kanavilla (Facebook, Instagram ja 
Vimeo). Dokumentin kesto on 8min.

TYöPajojen ja DoKUMenTIn IDea ja ToTeUTUS: noora Geagea, 
elina Häyrynen  ja natasha lommi
DoKUMenTIn MUSIIKKI ja  ÄÄnISUUnnITTelU janne Hast
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MoPo-
kulkue 

koTibileeT
lIlqUeenSoSo, eneRGPRIeSTS, naPSTeRI, Dj HIleHIle

Mopot valaistaan Kankaan alueella klo 19.00 
ja valokulkueen jälkeen lähtevät ajamaan kohti 
Villa Ranaa. Valokulkue esitetään uudelleen 
Villa Ranassa n. klo 19.30

Kotibileet on nuorten suunnittelema ja 
ideoima rento illanvietto ja Tanssin Aika 
-festivaalin päätösjuhla kulttuuritalo Villa 
Ranassa. Kotibileissä nähdään nuorten 
itse valitsemia esiintyjiä räppäreistä 
tanssijoihin. Illan ohjelman aloittaa Villa 
Ranan piha-alueelle päätyvä mopomiitti 
ja letkeän hengailun lomassa koetaan 
erilaista ohjattua ja osallistavaa toimintaa. 
Esiintyjinä nähdään mm. Lilqueensoson 
länsiafrikkalaisista tansseista koostuvia 
interventiota ja esityksiä, helsinkiläisen 
Energpriests työryhmän Guided Body 
Meditation sekä jyväskyläläislähtöinen 
räppäri Napsteri.

Villa Ranan kahvio tarjoilee illan aika-
na juotavaa ja purtavaa, levyjä pyörittää DJ 
HileHile, ja Open mic -osuudessa on myös 
mahdollisuus nousta itse lavalle parrasva-
loihin!

Tule siis mukaan näkemään tuttuja tai 
uusia kasvoja ja viettämään iltaa hyvässä 
seurassa! Illanvieton järjestää Tanssiryh-
mä Off/Balance yhteistyössä Tanssin aika 
-festivaalin kanssa.

LA/sAT 25.9. 
20:00
Villa rana,
liput/tickets: 20/10€, 
alle 20 Vuotiaat 
ilmaiseksi /  free entry 
under 20 years old 
kesto / duration:  4,5 h

LA/sAT 25.9. 
19:00
Villa rana,
ilmainen /  free entry 
kesto / duration:  ?? h

Villa rana,
ilmainen /  free entry 
kesto / duration:  ?? h

Puutarha ylistää Villa Ranaa uutena festivaalikes-
kuksena. Puutarhan liepeille parkkeerataan take 
away ruoka-autoilla ja kahvi- ja kombucha kojuilla. 
Puutarhassa soi musiikki ja siellä on hyvä viet-
tää festivaalin esitysten väliset ajat yhdessä muun 
yleisön kanssa. 

PuuTarha
FeSTIVaalIn oloHUone, 
RUoKaa ja SeURUSTelUa

LA/sAT 25.9. 
15:00

KUlTTUURITalo VIlla Rana
SeMInaaRInKaTU 13
40100 jYVÄSKYlÄ



ProGraM in 
enGlish

re-Make TiGhT
CHoReoGRaPHY: 
joona Halonen

sTaGe on vaPaa
CURaTInG: 
MaRTTa SaaRIKoSKI

MoPeDs Take 
over

DocuMenTs + 
shorT Movies

PuuTarha
eneRGPRIeSTS

conTeMPorary  
Dance as a  
TransnaTional 
PracTice
BY ‘FUnMI aDeWole

sonic  Presence 
oF an absenT 
choreoGraPhy
anna nYKYRI, FÉlIX 
BlUMe, VelI leHToVaaRa 
anD anDRea ValenCIa

FesTival oPeninG 

workshoP: 
ruTiMo 
collecTive
RUTIMo ColleCTIVe

leMons
RUTIMo ColleCTIVe

e-make is a choreographic puzzle that 
foregrounds the performers’ societal 
senses and senselessness. At once a mul-
ti- directional and resonant clothesline, 
representations of society and an invisible 
presence invite the performers as well as 
spectators to reflect on the problem of 
being here.

Are young adults taken seriously 
enough in our society? Do today’s youth 
have enough time to grow and develop? 
Is society demanding hasty decisions on 
careers, for example?

This ritual work creates events as the 
associative and experiential body-mind 
strives as close to itself as possible. The 
composition tries to settle between the 
lines to release the echo, which reveals 
the illogical and logical energy of being 
here in the world.

TIGHT was premiered in helsinki 
in 2017 by professional dancers: Arttu 
Palmio, Marika Peura, Guillermo Sarduy 
ja Katri Soini

Tight re-make is a version of the 
work rehearsed and performed by youth 
dancers from Jyväskylä area.

Production Zodiak – Center for New 
Dance, Cirko – Center for New Circus, 
Joona Halonen

Stage on vapaa (Stage is free) is a per-
formance event fully curated by under 
25-year-olds. Martta Saarikoski leads the 
working group.

The Garden celebrates Villa Rana as the 
festival centre. Throughout saturday 
festival guests and others can eat, drink 
and spend time between performances in 
the garden.

During this presentation ‘Funmi 
Adewole posits contemporary dance as 
a transnational practice and analyses 
the politics that this positionality brings 
to light. As a transnational practice she 
argues, contemporary dance is defined 
by the power dynamics of its institutional 
context as much as its aesthetics. She dis-
cusses the significance of contemporary 
dance as social and artistic practice using 
examples from contemporary dance as 
practiced in Europe and in Africa.

Sonic Presence of an Absent Choreogra-
phy is an immersive sound installation 
and choreographic environment that 
consists entirely of the recorded sound of 
a dance. The work reveals the ephemeral-
ity of the body on the stage through the 
immaterial media of sound.

This project was made possible with 
the support of AVEK, Arts Promotion 
Centre Finland, Frame Finland & Finnish 
Culture Foundation/Uusimaa.

Premiere: Prague Quadrennial 2019. 
Finnish ECR Exhibition Fluid Stages, 
curated by KOKIMO.

Festival opening at Villa Rana. We will 
toast to the festival in the company of fes-
tival artists. This will be a social gathering 
with welcoming words from Artistic 
director and live music.

The collective will jointly teach the 
workshop, sharing their knowledge 
and understanding on Hip Hop culture 
and dance. The participants get to delve 
into Hip Hop dance through various 
movement exercises, assignments, and 
discussion. There will be a live DJ and, at 
the end of the workshop, a jam. 

Rutimo Collective is known for ap-
proaching movement, dance, and 
performances through their mutual 
background in Hip Hop dance. Their aim 
is to enhance the representation of street 
dance forms among the performing arts 
while regarding the origins of Hip Hop 
culture as well as recognizing the organic 
spaces it exists in. Part of their process 
is to consider how Hip Hop culture 
can be brought onto a stage, out of its 
organic space, and they strive for a way 
of working and performing that respects 
the culture.

“Lemons” is a continuum to the col-
lective’s debut piece “Peaches”. The piece 
approaches the intersection of woman-
hood, body, touch, and Hip Hop. The 
collective will study their own relation-
ships as cis women with touch, its con-
texts, notions, and norms: how to touch 
oneself? Which body parts can one touch 
and how? What sexualizes public touch, 
the observer’s gaze or the intent of the 
one touching? The piece asks the viewer 
about their assumptions of women, their 
bodies, and touch.

The mopeds will be lit up at Kangas area 
at 19 pm.  They start their journey to 
Villa Rana.

???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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keskiviikko / weDnesDay-----------22.9.

PerJanTai / FriDay----------------24.9

lauanTai / saTurDay----------------25.9.

TorsTai / ThursDay----------------23.9.

esiTys-
kalenTeri 
scheDule
18:00 aVajaISeT / oPenInG (Ilmainen / Free entry)
19:00 Re-MaKe TIGHT (24/12€)

KUlTTUURITalo VIlla Rana
SeMInaaRInKaTU 13
40100 jYVÄSKYlÄ

11:00 lUenTo 1: ConTeMPoRaRY DanCe aS a TRanSnaTIonal PRaCTICe 
      BY ‘FUnMI aDeWole (luennot yht. 10 €, alle 20v. ilmaiseksi)
13:00 SonIC PReSenCe oF an aBSenT CHoReoGRaPHY (12/6 €)
16:00 STaGe on VaPaa (Ilmainen / Free entry)
20:00 Re-MaKe TIGHT (24/12 €)

13:00 SonIC PReSenCe oF an aBSenT CHoReoGRaPHY (12/6 €)
14:00 TYöPaja: RUTIMo ColleCTIVe (20 €)
15:00 MaKInG oF ja lYHYTeloKUVa (IlMaInen / FRee enTRY)
15:00 PUUTaRHa (IlMaInen / FRee enTRY)
17:00 Re-MaKe TIGHT (24/12 €)
19:00 MoPoKUlKUe (IlMaInen / FRee enTRY)
20:00 KoTIBIleeT (20/10 €, alle 20 VUoTIaaT IlMaISeKSI)

11:00 lUenTo 2: ConTeMPoRaRY DanCe aS a TRanSnaTIonal PRaCTICe 
      BY ‘FUnMI aDeWole (luennot yht. 10 €, alle 20v. ilmaiseksi)
13:00 SonIC PReSenCe oF an aBSenT CHoReoGRaPHY (12/6 €)
17:00 Re-MaKe TIGHT (24/12 €)
21:00 leMonS (24/12 €)

liPuT / TickeTs

esTeeTTÖMyys

KaIKKI PÄÄSYMaKSUllISeT eSITYKSeT  www.liveto.io

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

aDMISSIon TICKeTS To all PeRFoRManCeS  www.liveto.io

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

Kaikkiin esityspaikkoihin on esteetön sisäänkäynti. avustajan 
kanssa esityksiin tuleville tarjoamme avustajalle ilmaisen sisään-
pääsyn. lisätietoja: info@tanssinkeskus.fi ja +358 45 3445 136.
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The 
Jyväskylä 
Dance 
FesTival
22.-25.9.2021
kulTTuuriTalo villa rana, Jyväskylä

www.tanssinaika.fi


