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ETT EVENEMANG SOM KOMMER NÄRA - GLOBALT!ETT EVENEMANG SOM KOMMER NÄRA - GLOBALT!

Vinterdans i Karleby bringar kroppslig konst och dansglädje mitt i den mörkaste årstiden för tjugosjunde gången. 
I år betonar programmet mångkonstnärlighet och inklusion. Rörelse skapar ljud, dans och bild föds hand i hand, 
kontaktimprovisation och budogrenar för en dialog sinsemellan. Liksom under de senaste åren får festivalen fotfäste i 
många olika scenutrymmen, samt publika stadsutrymmen och i online-form. 

Det nationella samarbetet SURVIVORS, vars koreograf Taneli Törmä är bekant för Karlebypubliken från tidigare, kan 
ses både på Karleby stadsteater i Katariinan Kamari samt som en YOU CAN DO IT! - modifikation streamad från 
en bostad i Yxpila och dess omgivning. Den lokala och globala publiken kan njuta av verket under samma veckoslut. I 
verkat kämpar två skådespelare mot sig själv, tiden, världsåskådningen, det bekanta och det obekanta i en koreografi 
som bygger på text och ett rörelsespråk inspirerat av work-out kulturen. 

Vår samarbetspart Regionala danscentret i Österbotten erbjuder festivalen Ailish Mahers intima soloverk All This 
Silent Space som begrundar betydelsen av människokontakt. Maher är bosatt i Vasa. Samma kväll får vi njuta av den 
inkulderande dansgruppen Kaaos Companys, från Helsingfors, improvisatoriska verk Katras . I Kaaos Company 
uppträder både funktionshindrade och icke-funktionshindrade dansare och dess verksamhet bygger på tanken om 
jämställdhet och nåbarhet. Katras nystar upp förutfattade meningar till olikhet, annanhet och “stabilitet”. Kaaos 
Company uppträder också på köpcentret Chydenia på lördag. Den Karlebybördiga dansgruppen Tanssivat Timantit 
fortsätter sin verksamhet efter det framgångsrika verket Kvartetto, som fick sin urpremiär på Vinterdans festivalen år 
2019, och glädjer stadsborna med en sprallig pop-up dansföreställning i lördagskvällens mörker. 

För det konstnärliga teamet för festivalen är det viktigt att öka på nåbarheten för danskonst, både med tanke på 
dansare och publik. Vi vill söka medel för att föra dansen närmare alla människor, överraska och kollidera dans i 
tillexempel vardagen i ett köpcentra. Förutom gratisevenemang som ordnas vid Chydenia ordnar vi konstnärsträffar 
vid vår infopunkt vid köpcentret, där vi diskuterar föreställningarna som vi upplevt under festivalen. 

Julian Owusu, som bott i sin ungdom i Karleby och som verkat inom hip-hop dansen, handleder ett inkluderande 
projekt Each One Teach One vilket möjliggör gemensamt lärande mellan professionella konstnärer och skolelever. 
Konstnärer som deltar i projektet handleder mångkonstnärliga hip-hop-baserade verkstäder för karlebyelever vid 
grundläggande utbildningen åk 7-9 och förevisar en öppen föreställning vid Chydenia på festivalens öppningsdag.t

På fredag kväll kan man få njuta av en syntes mellan ljudkonst, bildkonst 
och danskonst när konstnärsduon MASA från Tammerfors erövrar teater 
Iltatähti med sin föreställning. Efter föreställningen fortsätter dansen i form 
av Vinterdans-club till syntetisk musik.

Vi välkomnar dig att delta i dansens livfullhet, glädje och kraft. 

Vi ses i november!

Det konstnärliga teamet för år 2022, 
Eleni, Kati och Anders

Foto: Ulla Nisonen



Program

Torsdag 17.11 kl 17Torsdag 17.11 kl 17
Chydenia köpcenterChydenia köpcenter

FESTIVALENS ÖPPNINGFESTIVALENS ÖPPNING

Konstnärsträff efter föreställningen!Konstnärsträff efter föreställningen!

Each One Teach OneEach One Teach One
Ibland har vi tankar och känslor som är svåra att klä till ord. Och ibland känns det som att vi har så 
mycket att säga att allting bara svämmar över. Alla har känslor, alla har tankar och alla har ett språk. 
Men vad händer om man inte har ett känslospråk? Om man inte har ord till vad man vill säga?
Som tur så finns det konst. Konsten har ett universellt språk. Hiphop och dess olika genrer är ett sätt för 
många att dela med sig av sina känslor och tankar. E1T1 är en förkortning av Each One Teach One. Den 
beskriver hur alla människor har att ge till och samtidigt att lära sig av sin omgivning. Nyckeln till att lära 
sig tillsammans är just det gemensamma språket, vilket språk det än må vara.

TORSDAG 17.11.

KOREOGRAF, PROJEKTKORDINATOR: Julian Owusu
DANSARE: Veera Pyykkö, Sami Elovaara
GRAFFITIKONSTNÄR: Jon Gredmark
LJUDDESIGNER: Sebastian Kurtén
Med i svängarna resultat från elevverkstäderna vid Stenängens skola.

Bild: Jon Gredmark



Torsdag 17.11. kl 18:30Torsdag 17.11. kl 18:30
Karleby stadsteater, Katariinan kamariKarleby stadsteater, Katariinan kamari

Lördag 19.11. kl 12Lördag 19.11. kl 12
Chydenia köpcenterChydenia köpcenter

KatrasKatras
Katras är en rörelsekonversation med andra och den omringande omgivningen, samtidigt som den leker 
med vad som föds ur samhörighet. Den urbana flocken bestående av fem dansare improviserar, följer 
rörelsestrukturer, uppträder på den plats de fyller och med den platsen. 

Kaaos Company utvecklar rörelsespråk och övningsmetoder, som ger utrymme för varje unik kropp. Med 
rörelse söker man inte traditionell dansestetik och proper skönhetsuppfattning. Dansarnas olika fysiska 
egenskaper och talanger fungerar som styrka och botten för ett nytt slags rörelsespråk och en ny slags 
kreativitet.  

KONCEPT: Sally Davidson, grundare av Kaaos Company
ARTISTER: Siiri Tiilikka, Jonna Lehto, Kadar Shristan, Georgie Goater
LJUD: Riku-Pekka Kellokoski

Kaaos Company är en professionell inklusiv dansgrupp grundad av Sally Davidson och Gunilla Sjövall 
år 2010 i Helsingfors. Kaaos Company förverkligar projekt med olika koreografer, dansare och artister. 
Verken förevisas på teatrar, i skolor, på scener, online och i alternativa utrymmen lokalt och internatio-
nellt. Vi tror att en inklusiv dansföreställning är ett effektivt sätt att öva och att föra fram värderingar av 
mångfald i samhället. 

TORSDAG 17.11. / LÖRDAG 19.11.

Foto: Jussi Ulkuniemi



Torsdag 17.11. kl 18:30Torsdag 17.11. kl 18:30
Karleby stadsteater, Katariinan kamariKarleby stadsteater, Katariinan kamari

All this silent spaceAll this silent space
Dansverket All This Silent Space undersöker aspekter av ensamhet och social avskildhet. Verket behand-
lar beröringens betydelse och effekt, social växelverkan och hur avsaknaden av den kan påverka krop-
pen. Hur kan vi engagera våra kroppar och sinnen för att återskapa en kontakt till oss själva och andra?  

DANS, KOREOGRAFI: Ailish Maher
LJUS: Jakob Löflund

Verket gästar festivalen genom en turné som produceras av Regionala danscentret i Österbotten. 

Ailish Maher är en irländsk-finländsk danskonstnär, som har bott i Vasa sedan 2019. Hon utexamine-
rades år 2014 från School of Contemporary Dance i Skottland, och har sedan dess arbetat med olika 
dansgrupper och koreografer, som t.ex. Liz Roche Company, Lucia Kickham, Malviniemi Company, 
Janne Aspvik, Michael Keegan-Dolan och Raimud Hoghe. hon har undervisat i internationella skolor 
som The Irish World Academy of Music & Dance (IRE) och Nova Academy of Performing Arts (SWE) och 
undervisat professionellt vid olika dansorganisationer som Dance Ireland, Dance Limerick och Regionala 
danscentret i Österbotten. Ailish har också instruerat verkstäder och föreläst i olika dansevenemang, 
som t.ex. Healthier Dancer Days (2019) och The European Dance Network Atelier: New Approaches 
to Dance Training (2018) på evenemanget Dance Ireland. År 2020 fick Ailish finansiering för sin 
egen konstnärliga verksamhet för All This Silent Space från Regionala danscentret i Österbotten och 
Svensk-Österbottniska Samfundet.  

TORSDAG 17.11.

Foto Padraid Croke



FREDAG 18.11.

Fredag 18.11 kl 9-10.30Fredag 18.11 kl 9-10.30
Kotikartano, Arminkatu 2Kotikartano, Arminkatu 2

En inklusiv dansverkstad lämpad för allaEn inklusiv dansverkstad lämpad för alla
På dansverkstaden rör man sig ensam och tillsammans i samspråk med sitt inre. Inkluderande inom 
dansen innebär en så tillgänglig situation som möjligt, dit alla är välkomna i sina egna kroppar och där 
dans blir till ur de förutsättningar som varje kropp tillåter. 
Lektionens dragare Jonna Lehto har studerat och undervisat i flera år DanceAblity, som lämpar sig för 
alla, och rörelserna i den här verkstaden grundar sig delvis på den här metoden. Verkstaden börjar med 
uppvärmning så, att alla kan delta och betrakta sin egen rörelse. Efter uppvärmningen arbetas parvis, i 
grupper eller alla tillsammans. I stället för ord används kroppsspråk. Varje lektion formas enligt vem som 
deltar, och allas behov tas i beaktande. Lektionerna konstrueras så, att alla har möjlighet att lära sig av 
varandra.

Fredag 18.11 ca kl. 13.30-15Fredag 18.11 ca kl. 13.30-15
Kaupunginkirjasto, Hongell-sali Kaupunginkirjasto, Hongell-sali 

Dans för alla - Hur riva begränsningar för delaktighet? Dans för alla - Hur riva begränsningar för delaktighet?   
Det är fortfarande en utopi att alla människor skulle vara samhälleligt delaktiga och att konsten skulle 
vara tillgänglig för alla, och för att nå detta krävs kontinuerligt lärande av organisationer och männis-
koindivider, attitydförändringar och långsiktigt arbete. På seminariet som arrangeras av Vinterdans i 
Karleby berättar dansare från Kaaos Company från Helsingfors om sitt arbete kring att främja samhäl-
lelig delaktighet. 
Gruppens verksamhet för fram värderingar kring olikhet och mångfald i samhället via dans och kroppslig 
växelverkan. Gruppen arrangerar verkstäder och utbildning vid t.ex. skolor.

Till en början grundade sig  verksamheten på Alito Alessis 
DanceAbility -metod, men har numera utvecklats till att omfatta 
medlemmarnas egna konstnärliga intressen. Kaaos Company 
förverkligar projekt med olika koreografer, dansare, artister och 
samarbetsparter. Verk förevisas i skolor, på scener, online och i 
alternativa utrymmen lokalt och internationellt. Kaaos Company 
grundades av Sally Davidson och Gunilla Sjövall år 2010. 
Gruppen har tidigare gästat Vinterdans i Karleby med verket 
Kaleidoscope år 2013.
Under seminariet diskuteras dansens, konstens och den kropps-
liga växelverkans möjligheter till gester som river samhälleliga 
hinder. Genom att presentera Kaaos Companys unika arbete 
samt genom enkla kroppsliga försök, kan vi tillsammans förundra 
oss hur vi via vår egen verksamhet kan bygga ett öppet samhälle 
som strävar till inklusion..

  
Foto: Annika Miettinen



LÖRDAG 19.11.

Lördag 19.11 kl 10-11:30Lördag 19.11 kl 10-11:30
Kokkola Martial Arts CenterKokkola Martial Arts Center

Full ContactFull Contact
Förhandsanmälningar: festivaali@kokkolantalvitanssit.netFörhandsanmälningar: festivaali@kokkolantalvitanssit.net

På verkstaden undersöks kontaktytorna mellan (nutids)dans, kontaktimprovisation (flow-akrobati) och 
budokampsporter, där det fria kroppsliga uttrycket möter kampsporternas estetik  och filosofi. I fokus är 
olika former och nivåer av fysisk kontakt, vilka utforskas genom olika parövningar. Tillsammans undersöks 
olika verktyg och tankar om hur man kan mångfaldiga det egna kroppsliga uttrycket. Verkstaden är öp-
pen för alla, även dem som inte har tidigare erfarenhet av dans eller budogrenar. Huvudsaken att man 
har roligt med respekt för sina egna gränser och förnimmelser. Materialet består bl.a. av nutidsdansens 
golvtekniker, aikido och capoeira.

Anders Lillhonga är en karlebybördig dans- och performanceartist som länge har idkat budogrenar. Han 
är utexaminerad från Riveria (Outokumpu) danslinje 2018, och har sen dess arbetat som freelance i 
olika verk runtom i landet. Anders är en del av det konstnärliga teamet för festivalen Vinterdans i Karleby 
2022..

Foto: Petri Aspvik



LÖRDAG 19.11.

Fredag 18.11 kl. 19:00Fredag 18.11 kl. 19:00
Teater IltatähtiTeater Iltatähti

MASAMASA
MASA är en konstnärsduo som består av danskonstnär Matti Haaponiemi och bildkonstnär Sanna 
Saastamoinen. De har samarbetat sedan 2016, och samarbetet har lett till rörelse- och bildverkstäder, 
föreställningar och performanser, samt ljud- och videokonst. De bor och verkar i Tammerfors. 

Verket som förevisas på Vinterdans är en blandning av elektronisk musik, videokonst och rörelse och 
performans. Föreställningen räcker ungefär en timme.
  

Fredag 18.11 kl. 20.30Fredag 18.11 kl. 20.30
Teater IltatähtiTeater Iltatähti
  

VinterdansclubVinterdansclub
På Vinterdansclub njuter vi av samvaro till takterna av Modulär synthmusik. Kvällen bjuder till att vara 
tillsammans och lära känna varandra, men det är fritt fram att ta plats på dansgolvet! För musiken ans-
varar Juha-Matti Rautiainen från Kaustby, som har en gedigen karriär inom musiken och pedagogiken. 
Rautiainen komponerar experimentell, minimalistisk musik, i vilken han använder elbas, fältinspelningar 
och analoga synthar som ljudkällor..

Foto: Matti Haaponiemi

Foto: Mikko Rautiainen



LÖRDAG 19.11.

Lördag 19.11 kl 18Lördag 19.11 kl 18
PurjelavaPurjelava

Tanssivat Timantit Pop-upTanssivat Timantit Pop-up
Dansgruppen Tanssivat Timantit, som rönt framgång med sitt verk Kvartetto, bringar ljus i november-
mörkret med ett sprakande dans-pop-up! 

TANSSIVAT TIMANTIT: Maria Lahti, Jarmo Patana, Sanna Tornikoski
GRUPPLEDARE: Kati Raatikainen

Lördag 19.11 kl 19Lördag 19.11 kl 19
Live streamLive stream

Var du än befinner dig i världen har du möjlighet att ta del avVar du än befinner dig i världen har du möjlighet att ta del av  
YOU CAN DO IT! YOU CAN DO IT! -livestream. -livestream. 

Jag vill verkligen visa dig någonting. Eller berätta någonting för dig. Eller kanske borde jag veta vad jag 
vill visa och berätta för dig? Kanske du kan berätta för mig hur jag borde känna mig och vad jag borde 
berätta för dig, när jag gör den här rörelsen?

Foto: Ulla Nisonen



Två skådespelare gör ett långt och poetiskt träningspass skiljt för sig. Livestream föreställningen för 
åskådaren steg för steg, upprepning för upprepning, närmare ett maniskt träningsuniversum. Varför kör 
skådespelarna sig utmattade och för vem gör de det?

YOU CAN DO IT! ifrågasätter samhällets konstanta tillväxt med fokus på ekonomisk tillväxt och hams-
terhjulet vi befinner oss i. Vi utmanar oss själva så hårt att vi glömmer varför vi gör det - och vi glömmer 
varandra. 

Med ett humoristiskt och andtrutet träningspass avslöjar livestream performansen YOU CAN DO IT! 
baksidan av detta konstanta krav på tillväxt: ensamhet och isolering. 

YOU CAN DO IT! går av stapeln med en skådespelare i en lägenhet och den andra springande 
omkring på gatorna i Karleby. Placerad i en miljö där folk bor, cyklar till eller från hemmet är YOU CAN 
DO IT! utsatt för det verkliga livet. En dansfilm-live-upplevelse om kontroll, skeende i det verkliga livet - 
med risk för att förlora kontrollen. 

YOU CAN DO IT! är en 30 minuter lång digital dansföreställning som baserar sig på scenversionen 
av SURVIVORS av Taneli Törmä - LOCATION X (Köpenhamn) i samarbete med en grupp från det fria 
fältet Studio Total (Helsingfors).
  

Den digitala adaptionen av SURVIVORS är skapad i samarbete av två prisbelönta dansfilmskapare. En 
finländsk koreograf Taneli Törmä - LOCATION X och en dansk filmregissör Maia Elisabeth Sørensen. 
Både Törmä och Sørensen har arbetat brett med dansfilm, och detta är också närmandesättet till denna 
digitala liveföreställning. Den direkta digitala performansen utmanar tajmingen och längden av klippen, 
live-editeringen, kamerans koreografi, som måste vara införlivad med skådespelarens koreografi och 
livestreamingen.

LÖRDAG 19.11.

Foto: Jacob Stage



Taneli TörmäTaneli Törmä - LOCATION X - LOCATION X
Taneli Törma - LOCATION X är en prisbelönt koreograf och scenartist som har internationell och 
tvärkonstnärlig erfarenhet. Som pedagog, artist, producent, idékläckare och kurator fokuserar han på att 
utveckla den förevisande konsten mot mera mångfaldig, interkulturell, mångbottnad och innovativ form. 
Taneli Törma - LOCATION X verk har visats i mer än 20 länder. Verk har två gånger valts till Aerowaves 
- Dance Across Europe och Big Pulse Dance Alliance, med stöd av Creative Europe. Vid sidan om sitt 
eget arbete har Taneli Törmä - LOCATION X tagi initiativ till programmet DANCE ALL YEAR LONG, 
en kringresande måttbeställd dansplattform som bjuds ut till olika städer - börjandes från Odense. 
Tillsammans med den valda staden stöder DANCE ALL YEAR LONG danskonstnärer via residens och 
ger möjligheter för dem att förevisa sitt arbete. 

YOU CAN DO IT! är en fortsättning på Taneli Törmä - LOCATION Xs arbete att omförvandla scenfö-
reställningar till dansfilm, och på det sättet förlänga livet på projekten och ge det material som artister-
na har skapat nya utlopp. Exempel på prisbelönta filmer och videon av LOCATION X  är: EPILOGUE, 
JUMP, BLACK SIDE och STORY OF…..

Maia Elisabeth SørensenMaia Elisabeth Sørensen
Maia Elisabeth Sørensen utextamineras som dansare och koreograf år 2007 från Martha Graham 
School i New York och hennes slutexamen, dansfilmen NUDE, kom att bli startpunkten för hennes 
konstnärliga arbete med kroppen och dansen i fokus. Hon är speciellt intresserad av att arbeta med 
människor som inte är utbildade dansare. “...här är det kroppsliga uttrycket mera autentiskt och sårbart.”

Maia har vunnit, eller blivit nominerad till, flera pris för sina dansfilmer. Nämnas kan publikens favorit för 
dansdokumentären “Nothing Matters When We’re Dancing” vid den internationella festivalen Cinedans 
FEST (NL) år 2018, bästa-experiment-priset vid Ekko Shortlist år 2014 för dansfilmen Satellite och 
IDILS’s innovationspris för dansfilmen “It Must Be Danced Away”. Hon arbetar nu i en hybridform med 
koreografi, dokumentärfilm och visuell konst, och hennes senaste kortfilm “How To Be a Perfect Human” 
visades på CPH:DOX 2021 festivalen; samma år bjöds hon in i det prestigefyllda programmet Berlinale 
Talents. 

Maia arbetar också som pedagog, kurator och koordinator för aktiviteter inom dansfilm både för 
professionella och publik.
 
Facebook:
https://www.facebook.com/powerpondusprojects
https://www.facebook.com/tanelitormalocationx

ARBETSGRUPP:
KOREOGRAFI: Taneli Törmä - LOCATION X
URSPRUNGLIG IDÉ: Taneli Törmä och  Anna Lipponen
VIDEOREGISSÖR: Maia Elisabeth Sørensen
ARTISTER: Ilona Pukkila ja Troels Hagen Findsen
LIVESTREAM: Omnivox
MUSIK: Erik Christoffersen
Lokal inspelningshjälp: Lauri Liimatta, Maria Välikangas, Niko Karjalainen, Anders Lillhonga
Supported by Danish Arts Foundation

Instagram: 
https://www.instagram.com/tanelitormalocationx/
https://www.instagram.com/powerpondus/

LÖRDAG 19.11.



Söndag 20.11 kl 19:00Söndag 20.11 kl 19:00
Karleby stadsteater, Katariinan kamariKarleby stadsteater, Katariinan kamari

SurvivorsSurvivors (FI/DK) (FI/DK)
SURVIVORS (FI/DK) är ett verk som samproduceras av Studio Total och dansk-finländska Location X 
och som fick sitt uruppförande 5.10.2021 i Danmark. Survivors är ett rörelsemässigt verk för två skådes-
pelare. Föreställningen bjuder in publiken i en tragikomisk loop, där människan strävar efter hypotetiska 
mål, känslor och liv, utan att veta varför och för vem. 

Koreograf Taneli Törmäs rörelse kombinerat med Anna Lipponens text skapar ett 60 minuter långt 
poetiskt maratonlopp, där rörelsespråket som är inspirerat av work-out kulturen föder ett mångfacetterat 
mentalt landskap där två skådespelare kämpar mot sig själv, mot tiden, mot världsåskådningen, mot det 
invanda och det obekanta.

FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT!

KOREOGRAFI: Taneli Törmä
TEXT: Anna Lipponen
SCENOGRAFI-, LJUS- OCH VIDEODESIGN: Petri Tuhkanen
LJUDDESIGN: Erik Christofferssen (DK)
PÅ SCENEN: Troels Hagen Findsen (DK), Ilona Pukkila
RÖSTSKÅDESPELARE: Laura Kamis Wrang (DK)
PRODUKTION: Studio Total + Location X (Taneli Törmä, Lone Nyhus)

SÖNDAG 20.11.

Foto: Petri Tuhkanen



Festivalens infopunkt vid köpcentret ChydeniaFestivalens infopunkt vid köpcentret Chydenia

Öppet enligt följande:
To 17.11 kl 11.30-18.30
Fre 18.11 kl 11.30-18.30
Lö 19.11 kl 11.30 - 16.30
Sö 20.11 kl 11.30-14.30

KonstnärsträffarKonstnärsträffar
Torsdag 17.11. kl. 17:45 - Julian Owusu
Fredag 18.11. kl 16 - MASA
Lördag 19.11. kl. 12:30 - Kaaos Company

  
Följande verk finns till påseende vid Vinterdans Galleri (non-stop):

Markku Essel: Hear Here
Anna Koskela: Missä täällä tanssitaan (var dansas det här)
Nanna Rahikainen: Kulje kanssani! (gå med mig

Hear Here är
1. En ljudinstallation om förväntningar, antaganden och små uppehåll.
2. Perceptionens uppladdning till en omotsägelsefull händelse i nuögonblicket.
3. Så klipsk att inte ens själva konstnären tror på den.
 
Hear Here har kunnat upplevas i Helsingfors i olika publika utrymmen under åren 2021 och 2022. 
Markku Essel är en karlebybördig musiker och ljudkonstnär.

Kuva: Markku Essel



Anna Koskela: Missä täällä tanssitaan Anna Koskela: Missä täällä tanssitaan 

Missä täällä tanssitaan är en dokumentär kortfilm som presenterar burlesk-, nutids- och folkdansares 
förhållande till dans, samt danshobbyns effekt på uppfattningen om sig själv och världen. Filmen är 
filmad i Siltamäki och många av deltagarna hobbydansar i lokala grupper. Filmen är skriven och regisse-
rad av projektkonstnär Anna Koskela vid Zodiak. 

Artister: Ullamarjut Bruun-Lekman, Sini Haussila, Christa Hautamäki, Jaana Hoti, Tarja Kuntsi, Pirjo 
Ojala, Mirka Pohjalainen, Liisa Vuokila, Juhani Kaivosoja, Paula Kaivosoja, Katariina Laiho, Pirita Laiho, 
Markku Linikko, Kirsti Linikko, Kari Putkonen, Sinikka Putkonen, Laura Helisma, Mervi Leivo, Vilma Lemi-
nen, Tuula Lento-Hukkinen, Satu Mahkonen, Anna Pietilä, Kati Raatikainen, Satu Riikonen Ben Braim, 
Iina Roukala, Hanna Toiviainen. 
Produktion: Zodiak - Centre for New Dance, Zone2Pictures / Hannu-Pekka Vitikainen, Aalto-universite-
tet / Institutionen för filmkonst och scenografi, Pohjois-Helsingin Bändikoulu.

Nanna Rahikainen: Kulje kanssani! Nanna Rahikainen: Kulje kanssani! 

Kulje kanssani! är ett dansverk av åldringar för åldringar. Som dansare ser vi medlemmar ur en nutids-
dansgrupp från Vasa för 65+ åringar som dansat som hobby i flera år. Verket är en del av kulturellt 
åldringsarbete, vilket koreografen Nanna Rahikainen har arbetat med sedan år 2011. 
Kulje kanssani! dansverket berättar om dig och mig. Det berättar om livets gång, vilket upplevs via 
beröring, blick och genom att dela tillsammans. I verket stannar man upp för att lyssna till det levda 
livet, dess dofter, färger, ljud, känslan av livet med allt vad det innebär. Det är en resa till barndomen och 
ungdomen till miljöer som man ännu hoppas följa med en, kännas i en. En mjuk beröring, en bekant doft 
eller en miljö som man upplever via ett ljud kan ännu måla upp sig framför oss. Dessa ämnen och tankar 
har skapat teman till dansverket Kulje kanssani! 

Dansare: Anna Ekström, Ritva Innilä, Wivi-Ann Keromaa, Arja Koukku, Helinä Lehtinen, Sirkka Monni, 
Eeva Palm, Ullariitta Stenholm och Ulla Valli. 
Regi och koreografi: Nanna Rahikainen
Film och editering: Eri Åhman
Texter: dansarna
Musik: Ljudvärlden i Suistamo 2014 / Anne-Mari Kivimäki, Doria-Island Songs VII/Olafur Arnalds, 
Birdwoman/Poppy Ackroyd, New York - Mad Rush/Philip Glass
Produktion: Nanna Rahikainen och Regionala danscentret för Österbotten
Projektet har fått understöd av: Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Pohjanmaan 
Liitto, Vaasan kansalaisopisto Alma






