COMMUNITYDANS FESTIVAL 2021
Gemensamma dansspår

Den 7.- 13. juni 2021 ordnar Yhteisö tanssii ry -förening sin sjätte communitydans festival.
Festivalen presenterar långsiktiga projekt i olika gemenskaper av olika människor och kring
olika teman. Programmet uttrycker den särskilda karaktären av communitydans: Varje dansare
blir sedd, bekräftad och respekterad så som hen är.
Programmet på festival veckan består av dansfilmer samt livestreamade diskussioner och
arbetsprocesser. Därtill förverkligas föreställningar och verkstäder med särskilda grupper i
samarbete med Annegårdens konstcenter, Helsíngfors grundskolor och Helsingfors mödrahem
rf.
I år har planeringen av festivalen inspirerats av de speciella omständigheterna som
COVID19-pandemin har ställt till. Det har lett till att tillsammans skapa nya arbetssätt och
agera i nya miljöer. Festivalen presenterar både slutförda verk, pågående processer och samtal
som är relaterade till dessa verk. Detta synliggör rollen, karaktären och meningen som
communitydans har på konstfältet.
Festivalprogrammet och länkar till de virtuella evenemangen kommer att uppdateras på
föreningens webbplats och festivalens facebook-sidan:
https://yhteisotanssi.fi/yhteisotanssifestivaali-2020/
www.facebook.com/yhteisotanssifestivaali
Alla evenemang är gratis.

Festivalprogrammet:
7.6.2021 kl. 14.30 - 16.00 i Zoom
Pia Lindy: Häivähdyksiä muusta - dansverkstad
-

från 15 år och uppåt, öppen för alla nivåer, förhandsregistrering

7.6.2021 kl. 18.00 i Zoom
Pia Lindy & Tuula Sarivaara: Häivähdyksiä muusta - demo föreställning och
diskussion (fi)
9.6.2021 kl. 19.00 på Youtube
TanssiARTesaani: NoCore Untold Process - kortfilm (en)
11.6. kl. 18 (-21) i Zoom
Historia och framtid för communitydans - samtal och 20-årsjubileum fest (en / fi)
Tillkännagivande av årets communitydanskonstnär 2021 (fi)
●

Presentationen:
●

Christopher Thomson (UK): How did the story begin?

●

Marjo Hämäläinen: How did the story develop?

●

Kirsi Heimonen: Possible Futures?

●

Frågor

●

Tillkännagivande av årets communitydanskonstnär 2021 (fi)

●

Jubileumsfest

13.6.2021 kl. 16.00 i Zoom
Dansgrupp Ihanat: Öppna repetitioner och diskussion (fi)
7. - 20.6.2021 på Youtube
Pauliina Aladin & arbetsgrupp: Tanssiva satuhetki - Den dansande sagostunden
-kortfilm (fi/sv)
Myrskyryhmäs & Kati Kallios dansfilmer - Diskussion om inkluderande dansfilm (fi,
engelska undertexter)

Evenemagn före pch efter festival veckan:
Paneldiskussion: Practices of Inclusion and Accessibility in Dance, del av
#StopHatredNow-evenemanget (en), inspelning kan hittas: https://www.stophatrednow.fi/stream
(Wed 19.5.)
TanssiARTesaani: NoCore - Rosebud
- virtuell performativ workshop (en)
Adama Kone, Totte Rautiainen,
Annina Tuhkunen & Terhi Vaimala:
Djarabi - Rakastettu - föreställningar för
barn (0 - 18 månader, fi)
Anni Puuperä & Satu Rinnetmäki:
Luonto X - verksatd (fi)

Festivalen stöds av:
Centret för konstfrämjande, Svenska Kulturfonden, Helsingfors stad, Goethe-Institut Finnland
Festivalen samarbetar med:
Zodiak - Uuden tanssin keskus, Kultur för alla, Annegårdens konstcenter, Mad House Helsinki,
Ammattiopisto Live, Luckan rf., PerformanceSirkus, Helsingfors Mödrahem rf., DanceAbility
Finland ry (Kaaos Company)
Mer information:
Riina Hannuksela
Ordförande för Yhteisö tanssii -förening och producent av Community Dans Festival
Tel. +358 40 517 9185

