Yhteisö tanssii ry järjestää kuudennen Yhteisötanssifestivaalin 7. - 13.6.2021. Festivaali
juhlistaa yhdistyksen 20-vuotista taivalta.
Festivaali esittelee Suomessa tehtyä pitkäjänteistä työskentelyä erilaisissa yhteisöissä ja
erilaisten ihmisten kanssa tai aiheiden ympärillä. Festivaalin ohjelmisto kuvastaa yhteisötanssin
luonnetta. Yhteisötanssissa jokainen tanssija tulee näkyväksi, huomioiduksi ja kunnioitetuksi
sellaisena kuin on.
Yhteisötanssifestivaalin
työskentelyprosessien

ohjelma

toteutuu

livestriimauksina

sekä

tanssielokuvina,

kohdennettuina

esityksinä

keskusteluina,
ja

työpajoina

yhteisötaiteen,

erityisesti

esimerkiksi koululuokkien kanssa tai Helsingin ensikoti ry:n toimipisteessä.
Yhteisötanssifestivaalin

tavoitteena

on

tehdä

näkyväksi

yhteisötanssin, roolia taiteen kentällä. Tänä vuonna festivaalin suunnittelussa innoituksena on
ollut COVID-19-pandemian määrittelemät erityiset olosuhteet. Tavoitteeksi on tullut jalkauttaa
yhteisötanssin projekteja uusiin ympäristöihin ja etsiä mahdollisuuksia työskennellä yhdessä
vallitsevassa tilanteessa. Sen vuoksi festivaali tuo esille myös työskentelyprosessien eri
vaiheita ja keskusteluja valmiiden teosten lisäksi.
Festivaaliohjelma ja osallistumislinkit päivitetään yhdistyksen nettisivuille sekä festivaalin
facebook-sivulle https://yhteisotanssi.fi/yhteisotanssifestivaali-2020/
www.facebook.com/yhteisotanssifestivaali
Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia.

Festivaaliohjelmisto:
7.6.2021 klo 14.30 - 16.00, Zoomissa
Pia Lindy: Häivähdyksiä muusta -tanssityöpaja (fi)
-

yli 15-vuotiaat, kaikille avoin, ennakkoilmoittautuminen

-

Maksimiosallistujamäärä 16 henkilöä

7.6.2021 klo 18.00, Zoomissa
Pia Lindy & Tuula Sarivaara: Häivähdyksiä muusta -esitysdemo ja keskustelu (fi)
9.6.2021 klo 19.00, Youtube
TanssiARTesaani: NoCore Untold Process - lyhytelokuva (en)
11.6.2021 klo 18 (-21), Zoomissa
Yhteisötanssin historiaa ja tulevaisuutta -keskustelu sekä 20-vuotisjuhlat (en/fi)
Vuoden 2021 yhteisötanssitaiteilijan julkistus (fi/en)
-

Alustukset:
-

Christopher Thomson: How did the story begin?

-

Marjo Hämäläinen: How did the story develop?

-

Kirsi Heimonen: Possible Futures?

-

Keskustelua / kysymyksiä edellisten puheenvuorojen pohjalta

-

Vuoden 2021 Yhteisötanssitaiteilijan julkistus

-

Juhlat ja vapaamuotoista seurustelua

13.6.2021 klo 16.00, Zoomissa
Tanssiryhmä Ihanat: Avoimet harjoitukset ja keskustelu (fi)
7. - 13.6.2021, Youtube
Pauliina Aladin & työryhmä: Tanssiva satuhetki - Den dansande sagostunden
-lyhytelokuva (fi/sv)
Myrskyryhmän & Kati Kallion tanssielokuvia -keskustelua osallistavasta
tanssielokuvasta (fi)

Varsinaisen festivaaliviikon ulkopuolella toteutetaan:
19.5. Paneelikeskustelu: Inklusiivisuus ja saavutettavuus tanssin kentän käytännöissä
#StopHatredNow-tapahtumassa (en), tallenne: https://www.stophatrednow.fi/stream (Wed
19.05.2021)
TanssiARTesaani: NoCore Rosebud -virtuaalinen
performatiivinen työpaja (en)
Adama Kone, Totte Rautiainen,
Annina Tuhkunen & Terhi Vaimala:
Djarabi - Rakastettu -esitys (fi)
Anni Puuperä & Satu Rinnetmäki:
Luonto X -työpaja (fi)

Festivaalin rahoittajia ovat:
Taiteen edistämiskeskus, Svenska Kulturfonden, Helsingin kaupunki, Goethe-Institut Finnland
Festivaalin yhteistyökumppaneita ovat:
Zodiak - Uuden tanssin keskus, Kulttuuria kaikille -palvelu, Lasten ja nuorten taidekeskus
Annantalo, Mad House Helsinki, Ammattiopisto Live, Luckan rf, PerformanceSirkus, Helsingin
ensikoti ry, DanceAbility Finland ry (Kaaos Company)
Lisätietoja:
Riina Hannuksela
Yhteisö tanssii ry:n pj sekä Yhteisötanssifestivaalin tuottaja
P. 040 517 9185

