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TAPAHTUMA, JOKA TULEE LÄHELLE - MAAILMANLAAJUISESTI!TAPAHTUMA, JOKA TULEE LÄHELLE - MAAILMANLAAJUISESTI!

Tervetuloa vuoden 2022 Talvitansseille marraskuiseen Kokkolaan! Festivaali tuo kehollisen taiteen ja tanssin ilon 
pimeimmän vuodenajan keskelle jo 27. kerran!

Tänä vuonna ohjelmistossa painottuu monitaiteisuus ja inkluusio. Liike luo ääntä, tanssi ja kuva syntyvät käsi kädessä, 
kontakti-improvisaatio ja budolajit keskustelevat keskenään. Viime vuosien tapaan festivaali jalkautuu monenlaisiin 
näyttämötiloihin, sekä julkisiin kaupunkitiloihin että online-muotoon.

Kansainvälinen yhteistyö SURVIVORS, jonka koreografi Taneli Törmä on Kokkolassakin entuudestaan tuttu, nähdään 
sekä Kokkolan kaupunginteatterin Kamarissa että YOU CAN DO IT! -muunnelmana striimattuna ykspihlajalaisesta 
asunnosta ja sen ympäristöstä. Paikallinen ja globaali yleisö voivat nauttia teoksesta saman viikonlopun aikana. Teok-
sessa kaksi näyttelijää kamppailevat itseään, aikaa, maailmankatsomusta, totuttua ja tuntematon vastaan work-out 
kulttuurin inspiroimaan liikekieleen ja tekstiin rakentuvassa koreografiassa.

Yhteistyökumppanimme Pohjanmaan tanssin aluekeskus tuo festivaalille vaasalaisen Ailish Maherin intiimin, ihmisyh-
teyden tärkeyttä pohtivan sooloteoksen All this silent space. Samassa illassa soolon kanssa saamme nauttia helsinki-
läisen inklusiivisen tanssiryhmän Kaaos Companyn improvisatoorisesta teoksesta Katras. Kaaos Companyssa tanssii 
vammaisia ja ei-vammaisia tanssijoita ja sen toiminta perustuu yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden ajatukseen. 
Katras purkaa auki erilaisuuteen,  toiseuteen ja “pystyvyyteen”  liittyviä ennakkoasenteita. Kaaos Company esiintyy 
kokkolalaisen Tanssivat Timantit tanssiryhmän ohella myös kaupunkitilassa festivaaliviikonloppuna. Tanssivat Timantit 
jatkaa toimintaansa menestyksekkään, Talvitansseilla vuonna 2019 ensi-iltansa saaneen, Kvartetto-teoksen jälkeen 
ja ilahduttaa kaupunkilaisia pop up-tyyppisellä tanssi-iloittelulla lauantaina. 

Meille on tärkeää lisätä tanssitaiteen saavutettavuutta sekä tanssijoita että yleisöä ajatellen. Haluamme etsiä keinoja 
tuoda tanssia lähemmäksi kaikkia ihmisiä, yllättää ja törmäyttää tanssia esimerkiksi ostoskeskuksen arkeen. Kauppa-
keskus Chydeniassa nähtävien maksuttomien esitysten ja tanssielokuvien lisäksi järjestämme siellä infopisteessämme 
taiteilijatapaamisia, joissa keskustelemme festivaalilla koettavista esityksistä. 

Kokkolassakin nuorena asuneen hip hop-tanssivaikuttaja Julian Owusun ohjaama, osallistava projekti Each One 
Teach One mahdollistaa yhteistä oppimista ammattitaiteilijoiden ja koululaisten välillä. Projektissa mukana olevat 
taiteilijat ohjaavat Donnerska Skolan koululaisille monitaiteisia hip hop-kulttuuriin nojaavia työpajoja ja esittävät 
kaikille avoimen esityksen Kauppakeskus Chydeniassa festivaalin avajaispäivänä.

Perjantai-iltana festivaalilla voi nauttia äänitaiteen, kuvataiteen ja tanssi-
taiteen synteesistä, kun tamperelainen MASA taiteiljaduo valtaa Iltatähden 
esityksellään. Esityksen jälkeen tanssi jatkuu Talvitanssit klubin merkeissä, 
syntetisoidun musiikin tahdissa!!

Toivotamme sinut tervetulleeksi osallistumaan tanssin elävyyteen, 
iloon ja voimaan. 

Tavataan marraskuussa!

Vuoden 2022 taiteellinen tiimi, 
Eleni, Kati ja Anders

Taiteellisen työryhmän tervehdys

Kuvat: Ulla Nisonen
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Torstai 17.11. klo 17Torstai 17.11. klo 17
Kauppakeskus ChydeniaKauppakeskus Chydenia

FESTIVAALIN AVAJAISETFESTIVAALIN AVAJAISET

Esityksen jälkeen taiteilijatapaaminen!

Each One Teach OneEach One Teach One
Joskus meillä on ajatuksia ja tunteita, joita on vaikea pukea sanoiksi. Ja joskus tuntuu, että meillä on niin 
paljon sanottavaa että kaikki vain vuotaa yli. Kaikilla on tunteita, kaikilla on ajatuksia ja kaikilla on kieli. 
Mutta mitä tapahtuu jos ei ole tunnekieltä? Jos ei ole sanoja sille mitä haluaa sanoa?
Onneksi taide on olemassa. Se on universaali kieli. Hiphop ja sen sisältämät taiteenlajit ovat olleet mo-
nelle tapa jakaa tunteitaan ja ajatuksiaan. E1T1 on lyhenne sanoille Each One Teach One. Se kuvaa sitä, 
kuinka jokaisella ihmisellä on annettavaa ja samaan aikaan opittavaa muusta yhteisöstään. Yhdessä 

oppimisen avain on nimenomaan yhteinen kieli, olipa se mikä vain.

TORSTAI 17.11.

KOREOGRAFI, PROJEKTIKOORDINAATTORI: Julian Owusu
TANSSIJAT: Veera Pyykkö, Sami Elovaara
GRAFFITITAITEILIJA: Jon Gredmark
ÄÄNISUUNNITTELIJA: Sebastian Kurtén
Mukana Kokkolan Kiviniityn koulun oppilaiden koululaistyöpajojen antia.

Graffitikuva: Jon Gredmark



Torstai 17.11.2022 klo 18.30Torstai 17.11.2022 klo 18.30
Kokkolan kaupunginteatteri, KamariKokkolan kaupunginteatteri, Kamari

Lauantai 19.11 klo 12Lauantai 19.11 klo 12
Kauppakeskus ChydeniaKauppakeskus Chydenia

KatrasKatras
Katras on liikekeskustelu toisten ja ympäröivän ympäristön kanssa, samalla leikkien sen kanssa mitä 
syntyy yhteenkuuluvuudesta.
Viiden tanssijan muodostama urbaani parvi improvisoi, seuraa liikkeellistä rakennetta, esiintyy täyttä-
mässään paikassa ja paikan kanssa.
Kaaos Company kehittää liikekieltä ja harjoitusmetodeja, jotka antavat tilaa jokaisen kehon ainutlaatui-
suudelle. Liikkeellä ei haeta perinteistä tanssin estetiikkaa ja sovinnaista kauneuskäsitystä. Tanssijoiden 
erilaiset fyysiset ominaisuudet ja kyvyt ovat voimavara ja pohja uudenlaiselle liikekielelle ja luovuudelle.  

Konsepti: Sally Davison
Ääni: Riku-Pekka Kellokoski
Esiintyjät: Jonna Lehto, Siiri Tiilikka, Kadar Khristan, Georgie Goater.

Kaaos Company on Sally Davisonin ja Gunilla Sjövallin vuonna 2010 perustama ammattimainen inklu-
siivinen tanssiryhmä, jonka kotipaikka on Helsinki. Kaaos Company toteuttaa projekteja eri koreogra-
fien, tanssijoiden ja esiintyjien kanssa. Teoksia esitetään teattereissa, kouluissa, näyttämöillä, verkossa 
ja vaihtoehtoisissa tiloissa paikallisesti ja kansainvälisesti. Uskomme, että inklusiivinen tanssiesitys on 
tehokas tapa harjoitella ja tuoda esiin erilaisuuden ja monimuotoisuuden arvoja yhteiskunnassa.

TORSTAI 17.11. / LAUANTAI 19.11.

Kuva: Jussi Ulkuniemi



Torstai 17.11.2022 klo 18.30Torstai 17.11.2022 klo 18.30
Kokkolan kaupunginteatteri, KamariKokkolan kaupunginteatteri, Kamari

All this silent spaceAll this silent space
Tanssiteos All This Silent Space käsittelee yksinäisyyttä sekä sosiaalista etääntymistä. Teos tutkii kos-
ketuksen tärkeyttä ja vaikutusta, sosiaalista vuorovaikutusta sekä kuinka tämä poisjääminen vaikuttaa 
kehoomme. Kuinka voimme jälleenrakentaa yhteyden itseemme ja toisiin aktivoimalla kehomme ja 
aistimme?  

Tanssi ja koreografia: Ailish Maher
Valot: Jakob Löflund

Teos vierailee festivaalilla Pohjanmaan Tanssin Aluekeskuksen tuottaman kiertueen myötä.

Ailish Maher on irlantilais-suomalainen tanssitaiteilija, joka on asunut Vaasassa vuodesta 2019. Hän 
valmistui vuonna 2014 Skotlannin School of Contemporary Dance tanssin ammattikoulutuksesta ja on 
siitä lähtien työskennellyt eri tanssiryhmien ja koreografien, kuten Liz Roche Company, Lucia Kickham, 
Malviniemi Company, Janne Aspvik, Michael Keegan-Dolan, Raimud Hoghe, kanssa. Hän on opettanut 
kansainvälisissä kouluissa, kuten The Irish World Academy of Music & Dance (IRE) ja Nova Academy 
of Performing Arts (SWE), sekä ohjannut ammattilaistunteja eri tanssiorganisaatioissa, kuten Dance 
Ireland, Dance Limerick ja Pohjanmaan tanssin aluekeskus. Ailish on myös ohjannut työpajoja ja toiminut 
puhujana erilaisissa tanssin tapahtumissa, kuten Healthier Dancer Days (2019), sekä The European 
Dance Network Atelier: New Approaches to Dance Training (2018) tapahtumassa Dance Ireland. 
Vuonna 2020 Ailish sai rahoitusta omaan taiteelliseen työhön All This Silent Space teosen tiimoilta 
Pohjanmaan tanssin aluekeskukselta ja Svensk-Österbottniska Samfundetista.  

TORSTAI 17.11.

Kuva: Padraid Croke



PERJANTAI 18.11.

Perjantai 18.11 klo 9-10.30Perjantai 18.11 klo 9-10.30
Kotikartano, Arminkatu 2Kotikartano, Arminkatu 2

Kaikille soveltuva inklusiivinen tanssityöpajaKaikille soveltuva inklusiivinen tanssityöpaja
Tanssityöpajassa liikutaan yksin ja yhdessä omia sisäisiä tuntemuksia seuraten. Inklusiivisuus tanssissa 
tarkoittaa mahdollisimman esteetöntä tilannetta, johon jokainen on tervetullut omassa kehossaan ja 
jossa tanssi syntyy niistä lähtökohdista, joita kunkin keho mahdollistaa.

Tunnin ohjaaja Jonna Lehto on opiskellut ja opettanut usean vuoden ajan kaikille soveltuvaa DanceAbility 
menetelmää, ja työpajan liikkeelliset harjoitukset pohjaavat osaltaan tähän menetelmään. Työpaja alkaa 
lämmittelyllä niin,että jokainen osallistuja voi havainnoida omaa liikkumistaan. Lämmittelyn jälkeen 
työskentely jatkuu pareittain, ryhmissä tai kaikki yhdessä. Sanojen sijaan kommunikointiin käytetään ke-
hon kieltä. Jokainen tunti muotoutuu sen mukaan, ketkä osallistuvat tunnille, ja kaikkien tarpeet otetaan 
huomioon. Tunnit rakentuvat sen pohjalle, että kaikilla on mahdollisuus oppia toisiltaan.

Pe 18.11 n. klo 13.30-15Pe 18.11 n. klo 13.30-15
Kaupunginkirjasto, Hongell-sali Kaupunginkirjasto, Hongell-sali 

Tanssia kaikille - Kuinka purkaa osallisuuden esteitä? Tanssia kaikille - Kuinka purkaa osallisuuden esteitä?   
Kaikkien ihmisten yhteiskunnallinen osallisuus ja taiteen saavutettavuus ovat yhä utopioita, joita kohti 
kulkeminen vaatii organisaatioilta ja ihmisyksilöiltä jatkuvaa oppimista, asenteiden muuttumista ja 
pitkäjänteistä työtä. Kokkolan Talvitanssien järjestämässä seminaarissa helsinkiläisen Kaaos Companyn 
tanssijat kertovat omasta työstään yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. 
Ryhmän toiminta tuo esiin erilaisuuden ja monimuotoisuuden arvoja yhteiskunnassa tanssin ja kehollisen 
vuorovaikutuksen keinoin. Ryhmä järjestää työpajoja ja koulutusta esimerkiksi kouluissa.  

Aluksi toiminta rakentui Alito Alessin kehittämän DanceAbility 
menetelmän harjoittamiseen, mutta on nyttemmin laajentunut 
kohti jäsenten omia taiteellisia kiinnostuksen kohteita. Kaaos 
Company toteuttaa projekteja eri koreografien, tanssijoiden, 
esiintyjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Teoksia esitetään 
kouluissa, näyttämöillä, verkossa ja vaihtoehtoisissa tiloissa 
paikallisesti ja kansainvälisesti. Kaaos Companyn perustivat Sally 
Davison ja Gunilla Sjövall vuonna 2010. Kokkolan Talvitans-
seilla ryhmä on vieraillut aikaisemmin teoksellaan Kaleidoscope 
vuonna 2013. 
Seminaarissa pohditaan ja keskustellaan tanssin, taiteen ja 
kehollisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksista esteitä purkavina 
yhteiskunnallisina eleinä. Kaaos Companyn uraa uurtaavan toi-
minnan esittelyn ja yksinkertaisten kehollisten kokeilujen kautta, 
voimme yhdessä ihmetellä, miten oman toimintamme kautta 
rakentaa avointa inklusiivisuuteen pyrkivää yhteiskuntaa.
  Kuva: Annika Miettinen



LAUANTAI 19.11.

Lauantai 19.11. klo 10-11:30 Lauantai 19.11. klo 10-11:30 
Kokkola Martial Arts CenterKokkola Martial Arts Center

Full ContactFull Contact
lmoittaudu etukäteen: festivaali@kokkolantalvitanssit.netlmoittaudu etukäteen: festivaali@kokkolantalvitanssit.net

Työpajassa tutkitaan (nyky)tanssin, kontakti-improvisaation (flow-akrobatia) ja budolajien välimaas-
toa, jossa vapaa kehollinen ilmaisu kohtaa taistelulajien estetiikan ja filosofian. Keskiössä on fyysisen 
kontaktin eri muodot ja asteet joita tutkitaan erinäisten pariharjoitteiden avulla. Yhdessä läpi käydään 
työkaluja ja ajatuksia siitä miten omaa kehollista ilmaisua voidaan monimuotoistaa. Työpaja on avoin 
kaikille, myös heille joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tanssista tai budolajiesta. Pääasia että pidetään 
hauskaa omia rajoja ja aistimuksia kunnioittaen. Työpajan materiaali koostuu mm. nykytanssin lattiatek-
niikoista, Aikidosta ja Capoeirasta.

Anders Lillhonga on kokkolalainen tanssi- ja performanssitaiteilija ja pitkäaikainen budolajien harrasta-
ja. Hän on valmistunut Riverian (Outokumpu) tanssilinjalta vuonna 2018, ja on sen jälkeen työskennellyt 
freelancerina eri teoksissa ympäri maata. Anders on vuoden 2022 Kokkolan Talvitanssit festivaalin 
taiteellisen työryhmän jäsen.  

Kuva: Petri Aspvik



LAUANTAI 19.11.

Perjantai 18.11 klo 19Perjantai 18.11 klo 19
Teatteri IltatähtiTeatteri Iltatähti

MASAMASA
MASA on tanssitaiteilija Matti Haaponiemen ja kuvataiteilija Sanna Saastamoisen muodostama taiteili-
jaduo. He ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2016 lähtien. Yhteistyönä on syntynyt liike- ja kuvatyöpajo-
ja, esityksiä ja performansseja sekä ääni- ja videotaidetta. He asuvat ja työskentelevät Tampereella.
Talvitansseilla esitettävä teos on sekoitus elektronista musiikkia, videotaidetta sekä liikettä ja perfor-
manssia. Esityksen kesto on noin tunti. . 

Perjantai 18.11 klo 20.30Perjantai 18.11 klo 20.30
Teatteri Iltatähti Teatteri Iltatähti 

Talvitanssit KlubiTalvitanssit Klubi
Talvitanssit klubilla nautitaan yhdessä olosta Modulaarisen syntetisaattorimusiikin tahdittamana. Ilta 
kutsuu oleiluun ja tutustumiseen, mutta myös tanssilattia on vapaa! 
Musiikista vastaa Kaustisella asuva Juha-Matti Rautiainen, joka on pitkän linjan ammattimuusikko ja 
pedagogi.
Rautiainen säveltää kokeellista, minimalistista musiikkia, jossa hän käyttää äänilähteenä sähköbassoa, 
kenttä-äänityksiä sekä analogisia syntetisaattoreita..

Kuva: Matti Haaponiemi

Kuva: Mikko Rautiainen



LAUANTAI 19.11.

Lauantai 19.11 klo 18Lauantai 19.11 klo 18
Purjelavan ympäristöPurjelavan ympäristö

Tanssivat Timantit Pop-upTanssivat Timantit Pop-up
Kvartetto teoksellaan ihastuttanut tanssiryhmä Tanssivat Timantit tuo marraskuun pimeään valoa pop-
up tanssi-ilottelullaan! 

Tanssivat Timantit: Maria Lahti, Jarmo Patana, Sanna Tornikoski
Ryhmän vetäjä: Kati Raatikainen

Lauantai 19.11 klo 19Lauantai 19.11 klo 19
Live streamLive stream

Missä tahansa maailmaa olet sinulla on mahdollisuus osallistuaMissä tahansa maailmaa olet sinulla on mahdollisuus osallistua  
YOU CAN DO IT! YOU CAN DO IT! -livestriimiin. -livestriimiin. 

Haluaisin todella näyttää sinulle jotain. Tai kertoa sinulle jotain. Tai ehkä minun pitäisi tietää mitä minä 
haluan näyttää ja kertoa sinulle? Ehkä sinä voit kertoa minulle miltä minusta pitäisi tuntua ja mitä minun 
pitäisi kertoa sinulle, kun minä teen tämän liikkeen?

Kuva: Ulla Nisonen



Kaksi näyttelijää tekevät pitkän runollisen treenin erikseen. Livestriimi performanssi tuo katsojan askel 
askeleelta, toisto toistolta, maaniseen treeniuniversumiin. Miksi näyttelijät kuluttavat itsensä ihan 
loppuun ja kenen takia he niin tekevät?

YOU CAN DO IT! kyseenalaistaa yhteiskuntamme jatkuvaa kasvua keskittyen taloudelliseen kasvuun 
ja hamsterin juoksupyörää jossa me olemme. Vaadimme itseltämme liikaa ja unohdamme miksi me niin 
teemme - ja unohdamme toisemme. 

Humoristinen ja henkeäsalpaava kuntosaliharjoittelu livestriimi performanssi YOU CAN DO IT! Paljas-
taa nurjan puolen tästä jatkuvasta vaatimuksesta kasvaa: yksinäisyys ja eristäytyminen. 

YOU CAN DO IT! - performanssissa toinen näyttelijöistä on asunnossa ja toinen juoksee ympäriinsä 
Kokkolan kaduilla. Ollessaan paikoissa, missä ihmiset asuvat, pyöräilevät kotoa tai kotiin YOU CAN 
DO IT! on osa oikeata maailmaa. Tanssielokuva-live-kokemus kontrollista, tapahtumapaikkana oikea 
elämä, ja näin ollen mahdollisuus menettää kontrolli. 

YOU CAN DO IT! On 30 minuuttia kestävä digitaalinen tanssiperformanssi perustuen Taneli Törmän 
ja LOCATION X (Kööpenhamina) näyttämöteokseen SURVIVORS yhteistyössä vapaan kentän ryhmän 
Studio Totalin kanssa (Helsinki).  

SURVIVORSIN digitaalisen sovelluksen ovat luoneet kaksi palkittua tanssielokuvan tekijää. Suoma-
lainen koreografi Taneli Törmä - LOCATION X ja Tanskalainen tanssielokuvaohjaaja Maia Elisabeth 
Sørensen. Sekä Törmä että Sørensen ovat työskennelleet laajasti tanssielokuvien parissa, mikä näkyy 
tämän digitaalisen liveperformanssin lähestymistavassa. Suora digitaalinen esitys haastaa ajoituksen ja 
leikkausten pituuden, suoran editoinnin, kameran koreografian, joka pitää sisäistää näyttelijän koreogra-
fiaan ja livestriimiin.

LAUANTAI 19.11.

Kuva: Jacob Stage



Taneli TörmäTaneli Törmä - LOCATION X - LOCATION X
Taneli Törmä - LOCATION X on palkittu koreografi ja esiintyvä artisti, jolla on kansainvälistä poikki-
taiteellista kokemusta. Opettajana, esiintyjänä, tuottajana, ideanikkarina ja kuraatorina hän keskittyy 
kehittämään esiintyviä taiteita kohti yhä enemmän monimuotoista, monikulttuurista, moninäkökulmaista 
ja innovatiivista muotoa. 
Taneli Törmä - LOCATION X:n töitä on nähty yli kahdessakymmenessä maassa. Kahdesti töitä on valit-
tu Aerowaves - Dance Across Europe ja Big Pulse Dance Alliance verkostoihin, Creative Europen tuella. 
Oman työnsä ohella LOCATION X on tehnyt aloitteen ohjelmaan DANCE ALL YEAR LONG, liikkuva 
räätälöity tanssitaiteen alusta jota tarjotaan eri kaupungille, alkaen Odensesta. Yhteistyössä valittujen 
kaupunkien kanssa tanssitaiteilijoille tarjotaan residenssejä ja mahdollisuuksia esitellä töitään. 

YOU CAN DO IT! on jatkumo Taneli Törmä - LOCATION X työlle muuntaa live performanssit 
tanssielokuviksi ja näin antaa projekteille pidempi elämä ja toisenlainen lopputulema artistin luomalle 
materiaalille. Esimerkkejä palkituista LOCATION X:n filmeistä ja videoista ovat: EPILOGUE, JUMP, 
BLACK SIDE ja STORY OF….

Maia Elisabeth SørensenMaia Elisabeth Sørensen
Maia Elisabeth Sørensen valmistui vuonna 2007 New Yorkin Martha Graham Schoolista tanssijaksi ja 
koreografiksi, ja hänen loppututkinto, tanssielokuva NUDE, aloitti hänen taiteellisen työuransa, jossa 
keho ja tanssi ovat keskipisteessä. Hän on erityisen kiinnostunut työskentelemään ihmisten kanssa, joilla 
ei ole tanssijan koulutusta. “... heillä kehon ilmaisu on autenttista ja haavoittuvaista.”

Maia on palkittu tai ollut ehdokkaana useista hänen tanssielokuvistaan, mainittakkoon yleisön suosikki 
tanssidokumentille “Nothing Matters When We’re Dancing” kansainvälisellä Cinedans FEST (NL) 
vuonna 2018, “Best Experiment” palkinto Ekko Shortlistilla vuonna 2014 tanssielokuvalle Satellite ja 
IDILin innovaatiopalkinto tanssielokuvalle “It Must Be Danced Away”. Hän työskentelee hybridimuotoi-
sesti koreografian, dokumenttielokuvan ja visuaalisen taiteen parissa ja hänen viimeisin lyhytelokuvansa 
näytettiin CPH:DOX 2021 festivaalilla: samana vuonna hänet kutsuttiin osallistumaan Berlinale Talents 
ohjelmaan. 

Maia työskentelee myös pedagogina, kuraattorina ja tanssielokuvakordinaattorina sekä ammattilaisille 
että yleisölle. 

Facebook:
https://www.facebook.com/powerpondusprojects
https://www.facebook.com/tanelitormalocationx

KOREOGRAFIA: Taneli Törmä - LOCATION X
ALKUPERÄINEN IDEA: Taneli Törmä ja Anna Lipponen
VIDEON OHJAAJA: Maia Elisabeth Sørensen
ESIINTYJÄT: Ilona Pukkila ja Troels Hagen Findsen
LIVE STRIIMI: Omnivox
MUSIIKKI: Erik Christoffersen
Paikallinen kuvausapu / 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/

LAUANTAI 19.11.



Sunnuntai 20.11 klo 15Sunnuntai 20.11 klo 15
Kokkolan kaupunginteatteri, KamariKokkolan kaupunginteatteri, Kamari

SurvivorsSurvivors (FI/DK) (FI/DK)
SURVIVORS on Studio Totalin ja tanskalais-suomalaisen Location X:n yhdessä toteuttama teos, joka 
kantaesitettiin 5.10.2021 Tanskassa. Survivors on liikkeellinen teos kahdelle näyttelijälle. Esitys kutsuu 
yleisön tragikoomiseen luuppiin, jossa ihminen tavoittelee hypoteettisia päämääriä, tunteita ja elämää, 
tietämättä miksi ja ketä varten.

Koreografi Taneli Törmän liike yhdistettynä Anna Lipposen tekstiin luo 60 minuuttisen poeettisen 
maratonin, jossa work-out-kulttuurista inspiroitunut liikekieli synnyttää teokseen monimerkityksellisen 
mielenmaiseman, jossa kaksi näyttelijää kamppailee itseään, aikaa, maailmankatsomusta, totuttua ja 
tuntematon vastaan.

FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT!

Koreografia: Taneli Törmä 
Teksti: Anna Lipponen
Lavastus-, valo- ja videosuunnittelu: Petri Tuhkanen
Äänisuunnittelu Erik Christoffersen (DK)
Näyttämöllä: Troels Hagen Findsen (DK), Ilona Pukkila
Ääninäyttelijä: Laura Kamis Wrang (DK)
Tuotanto: Studio Total + Location X (Taneli Törmä, Lone Nyhus))

SUNNUNTAI 20.11.

Kuva: Petri Tuhkanen



Festivaalin Infopiste Kauppakeskus ChydeniassaFestivaalin Infopiste Kauppakeskus Chydeniassa

Avoinna seuraavasti:Avoinna seuraavasti:
Torstai 17.11. klo 11:30-18:30
Perjantai 18.11. klo 11:30-18:30
Lauantai 19.11. klo 11:30-16:30
Sunnuntai 20.11. klo 11:30-14:30

TaiteilijatapaamisetTaiteilijatapaamiset
Torstai 17.11. klo 17:45 - Julian Owusu
Perjantai 18.11. klo 16 - MASA
Lauantai 18.11. klo 12:30 - Kaaos Company

  
Talvitanssit Galleriassa esillä seuraavat teokset (non-stop):

Markku Essel: Hear Here
Anna Koskela: Missä täällä tanssitaan 
Nanna Rahikainen: Kulje kanssani!

Markku Essel: Hear here ääni-installaatio

Hear Here on  
1) Ääni-installaatio odotuksista, oletuksista ja pienistä pysähtymisistä. 
2) Havainnon virittymisestä vastakohdattomaan nyt-hetki-tapahtumaan. 
3) Niin nokkela ettei sitä usko itse taiteilijakaan. 

Hear here on ollut koettavissa Helsingissä erilaisissa julkisissa tiloissa vuoden 2021 ja 2022 aikana.

Markku Essel on Kokkolassa kasvanut muusikko ja äänitaiteilija.

Kuva: Markku Essel



Anna Koskela: Missä täällä tanssitaan -tanssielokuvaAnna Koskela: Missä täällä tanssitaan -tanssielokuva

Missä täällä tanssitaan on dokumentaarinen lyhytelokuva, joka tuo esille burleski-, nyky- ja kansan-
tanssin harrastajien suhdetta tanssiin sekä käsittelee tanssiharrastuksen vaikutuksia käsityksiin itsestä 
ja maailmasta. Elokuva on kuvattu Siltamäessä ja sen esiintyjistä moni harrastaa tanssia paikallisissa 
ryhmissä. Elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Zodiak - Uuden tanssin keskuksen hanketaiteilija 
Anna Koskela. Esiintyjät: 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 Leminen, Tuula Lento-Hukkinen, Satu Mahkonen, Anna Pietilä, Kati Raatikainen, Satu Riikonen 
Ben Braim, Iina Roukala, Hanna Toiviainen
Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Zone2Pictures / Hannu-Pekka Vitikainen, Aalto-yliopisto/
Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos, Pohjois- Helsingin Bändikoulu

Nanna Rahikainen: Kulje kanssani! -tanssielokuvaNanna Rahikainen: Kulje kanssani! -tanssielokuva

Kulje kanssani! on tanssiteos ikääntyviltä ikääntyville. Tanssijoina näemme vaasalaisen nykytanssi-
ryhmän yli 65-vuotiaita tanssijoita, jotka ovat harrastaneet tanssia usean vuoden ajan. Teos on osa 
kulttuurisen ikääntymisen työtä, jonka kanssa koreografi Nanna Rahikainen on työskennellyt vuodesta 
2011 lähtien.
Kulje kanssani! tanssiteos kertoo sinusta ja minusta. Se kertoo elämänkulusta, joka koetaan kosketuksen, 
näkemisen ja yhdessä jakamisen kautta. Teoksessa pysähdytään kuuntelemaan elettyä elämää, sen 
tuoksuja, värejä, ääniä, elämän tunnetta ja kaikkea mitä se pitää sisällään. Se on matka lapsuuteen 
ja nuoruuteen, ympäristöihin, joita vielä toivoisi saavansa kantaa mukaan, tuntea itsessään. Pehmeä 
kosketus, tuttu tuoksu tai äänen kautta koettu ympäristö voi yhä maalata itsensä eteemme. Nämä aiheet 
ja ajatukset ovat luoneet teemoja tanssiteokselle Kulje kanssani!

Tanssijat: Anna Ekström, Ritva Innilä, Wivi-Ann Keromaa, Arja Koukku, Helinä Lehtinen, Sirkka Monni, 
Eeva Palm, Ullariitta Stenholm ja Ulla Valli.
Ohjaus ja koreografia: Nanna Rahikainen
Elokuva ja leikkaus: Eri Åhman
Sanat: tanssijat
Musiikki: Ljudvärlden i Suistamo 2014 / Anne-Mari Kivimäki, Doria-Island Songs VII/Olafur Arnalds, 
Birdwoman/Poppy Ackroyd, New York - Mad Rush/Philip Glass
Tuotanto: Nanna Rahikainen ja Pohjanmaan Tanssikeskus
Hanketta ovat tukeneet: Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto, Svenska Kulttuurirahasto, Pohjanmaan 
Liitto, Vaasan kansalaisopisto Alma.






