
DYK I DANSEN!
Infohäfte om nutidsdans



Dansen fungerar som hobby, rekreation, en form av socialt umgänge och som 
en konstupplevelse i publiken eller när man dansar själv. Dans kan vara under
hållande, terapeutiskt, en tävlingsform eller ett yrke inom konstbranchen. Dans
grenarnas mångfald är svindlande. Dansen sträcker sig ut till otaliga riktningar. 
Var och en av oss har erfarenheter av att dansa åtminstone som barn: att röra 
på sig i takt med musiken eller uppfylld av sina egna känslor. På det sättet finns 
dansen inom var och en av oss, och dess språk är universalt. 

Dyk i dansen! är ett projekt i vilket Tanssin talo i februari 2017 erbjuder nutids
dansföreställningar samt omfattande kringprogram speciellt för svensksprå
kig publik, med stöd av Svenska kulturfonden. I projektet samarbetar vi med 
Zodiak – Centret för ny dans: föreställningarna som erbjuds är en del av Sivu
askel festivalen 2017 på Zodiak. Det är frågan om föreställningar av två svenska 
koreografer, Stina Nybergs Horrible Mixtures och Tove Sahlins My Own Bodies 
samt en föreställning från Österrike: Ian Kalers verk o.T. | (Incipient Futures).

Programmet är planerat för grupper. Kringprogrammet som är gratis för del
tagarna fungerar som fördjupning till föreställningarnas innehåll och uttrycks
sätt. Kringprogrammet består av presentationer, verkstäder, publiksamtal och 
konstnärsträffar och det hålls på svenska.

I detta häfte har vi samlat info om Tanssin talo och Zodiak – Centret för 
ny dans samt om nutidsdans som konstform och dess utbredning i Finland. 
Vi har också förberett tankeväckande frågor om projektets tre föreställningar. 
Vi hoppas att de kan vara till stor hjälp och väcka glädjande inspiration när ni 
efteråt funderar vidare vad ni upplevt i publiken. Varmt välkomna med!

jenni sainio,  
publikarbetsplanerare / Tanssin talo

Dyk i dansen! 
Dansen har alltid hört till människans  

liv och dansens funktioner har varierats 
under tidens gång. 

Tanssin talo rf
Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1B / 122,
00180 Helsingfors
info@tanssintalo.fi

www.tanssintalo.fi
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www.tanssintalo.fi


Tanssin talo har inte en egen dansgrupp 
utan programmet består av samproduk
tioner och gästande föreställningar som 
ordnas tillsammans med olika grupper 
och aktörer. Dansens olika grenar och 
former tas i beaktande i all verksamhet. 

Med ett mångsidigt, högklassigt pro
gram stärker Tanssin talo den finländ
ska dansbranchen, ökar internationella 
danskompaniernas besök i Finland samt 
underlättar publikens tillgång till konst
formen. Huset kommer att ha en stor   
sal med 700 sittplatser, en mindre sal 
med 250 platser samt en restaurang och 
ett evenemangstorg. 

Tanssin talo är med i utvecklingen av 
dansens turneringsverksamhet med syf
tet att få bättre och bredare synlig
het för och tillgänglighet till danskonst 
runtom i Finland. Dessutom erbjuder 
Tanssin talo olika serviceformer – men
torering, en utrymmesbank med repeti
tionslokaler och samlande evenemang – 
för dansprofessionella. 

Tanssin talo rf grundades år 2010 med 
målet att främja utbudet av högklassig 
danskonst och danskultur både regionalt, 
landsomfattande och internationellt. Pro
jektet fick år 2014 ett historiskt stort 
investeringsunderstöd på 15 miljoner 
euro av Jane och Aatos Erkkos stiftelse. 

Tanssin talo
 —  stig i första  
  raden!

www.tanssintalo.fi

Facebook: Tanssintalory

Instagram: tanssintalo 

YouTube: Tanssin talo

Twitter: @tanssintalo

Tanssin talo är 
avsedd för mång-
sidig danskonst. 

Tanssin talo är den första utrymmes-
helheten i Finland som är avsedd 
enbart för mångsidig danskonst. 
Tanssin talo byggs i samband med 
kulturkomplexet Kabelfabriken i 
Gräsviken, Hel singfors. Huset öpp-
nar sina  dörrar år 2020.
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https://www.facebook.com/Tanssintalory
https://www.instagram.com/tanssintalo/
https://www.youtube.com/user/tanssintalo
https://twitter.com/tanssintalo


Zodiak – Centret för ny dans är en 
platform och sakkunnigorganisation 
för nutidsdans och nutida scenkonst 
på Kabelfabriken i Helsingfors. 

Zodiak började sin verksamhet år 1997 
och firar sitt 20årsjubileum år 2017. 
Zodiak har en egen studioscen på Kabel
fabriken. Utöver det kan man se Zodiaks 
föreställningar även i Kabelfabrikens 
Pannu halli samt av och till i andra före
ställningslokaler i Helsingfors.

Zodiak har inte en stadigvarande dans
grupp. Istället får ca 10–15 nya inhemska 
nutidsdansföreställningar årligen premiär 
på Zodiak, genomförda av olika konst
närliga arbetsgrupper. Zodiak samprodu
cerar även internationella gästföreställ
ningar. Nutidsdans och nutida scenkonst 
som man ser på Zodiak bär alltid den 

specifika konstnärliga arbetsgruppens 
vision. I samband med föreställningarna 
ordnas föreställningspresentationer och 
konstnärsträffar. 

Utöver föreställingarna organiserar 
Zodiak årligen flera tiotals danskurser för 
amatörer i sina två salar på  Kabelfabriken 
samt olika publikarbetsprojekt bl.a.  i för
orter, servicehem och skolor. Zodiaks 
kurser och projekt är ledda av danskonst
närer och i verksamheten fokuserar man 
på att hitta varje deltagares egen rörelse 
och eget uttryck. Deltagandet i publikar
betet förutsätter ingen tidigare erfaren
het av dans.

Beställ Zodiaks finskspråkiga nyhetsbrev:
http://www.zodiak.fi/uutiskirje

Zodiak — 
 Centret för  
  ny dans

Zodiak firar sitt 
20års jubileum  
år 2017. 

www.zodiak.fi

Facebook: zodiakhelsinki 

Instagram: zodiak_helsinki 

Youtube: zodiakhelsinki 

Twitter: @zodiakhelsinki 

Facebook: zodiakyleisotyo
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http://www.zodiak.fi/uutiskirje
http://www.zodiak.fi/
https://www.facebook.com/zodiakhelsinki
https://www.instagram.com/zodiak_helsinki/
https://www.youtube.com/user/zodiakhelsinki
https://twitter.com/zodiakhelsinki
https://www.facebook.com/zodiakyleisotyo/


Man har börjat tala om nutidsdans 
under de senaste årtiondena. Nutids-
dans är en form av danskonst som 
skapas i denna tid. 

Kännetecknande för nutidsdans är att 
betona ett individuellt synsätt, lösgöra 
sig från lineärt historieberättande, gå 
mot nya teman, arbetssätt och nya frå
gor och att välkomna den ständiga för
ändringen. Ett framstående drag är att 
använda sig av många olika danstekni
ker samt att ta ställning till dagsaktuella 
teman. Ofta märker man ett rikt samar
bete med andra konstformer (ljus, ljud, 
utrymme, visualitet, video, musik,  teater, 
performans).

Bakom nutidsdans finns de olika his
toriska perioderna av västerländsk 
danskonst dvs. föreställande dansens 
olika skeden: klassiska balettens till
komst och utveckling ända från renäs
sansen till 1800talet samt de olika for
merna av modern dans och fri dans 
i början av 1900talet (bl.a. Isadora 
 Duncan, Martha Graham, Rudolf von 
Laban), och senare fr.o.m. 1960talet 

Utöver dansföreställningarna sträcker sig 
nutidsdansen även ut till andra samband 
såsom till dansfilm och till samhälleliga 
dansprojekt som utförs utanför konstor
ganisationernas egna utrymmen. 

Under denna länk finns tips på finska om 
hur man kan se på nutidsdans:
http://www.zodiak.fi/yleisotyo/
lyhyt-opas-nykytanssin-katsomiseen

I Finland har man kunnat studera en uni
versitetsexamen inom nutidsdans fr.o.m. 
början av 1980talet. Utbildningen sker 
vid Konstuniversitetets Teaterhögskola i 
Helsingfors och man utexamineras som 
dansare eller koreograf. Koreografens 
arbetsuppgifter är att planera föreställ
ningens dansrörelser och kroppslighet, 
lära dem till dansarna samt leda grupp
ens arbetsprocess. Nutidsdans är den 
enda danskonstformen inom vilken man 
kan studera en examen i Finland på uni
versitetsnivå. Dessutom finns det olika 
andra yrkesutbildande danslinjer i landet.

Man kan se föreställingar inom nu tids
dans runtom i Finland: det finns ett 
landsomfattande nätverk av regionala 
danscenter på sju olika orter. Zodiak – 
Centret för ny dans är Finlands största 
organisation för nutidsdans och sam
tidigt Regionala danscentret i Helsing
fors. Finland har flera tiotals olika fri
lansgrupp er inom nutidsdans samt flera 
hundra enskilda konstnärer. 

Vad är  
nutidsdans?

postmodern dans i Europa och i USA 
(bl.a. Merce Cunningam, Trisha Brown, 
Judson Dance Theater).

Modern dans anses vara både en kollek
tion av olika danstekniker och en inställ
ning till dans som betonar utvecklandet 
av en individuell stil. Postmodern dans 
grävde sig ännu djupare in i dansens 
essens och definition frågande: vad är 
dans? Följaktligen började dansen få allt 
mångsidigare former och sätt att skapa 
en estetisk upplevelse. Kända namn inom 
finländsk modern dans är bl.a. Riitta Vai
nio och Marjo Kuusela.

Föreställningarna inom nutidsdans 
är sinsemellan väldigt olika: i en del 
av dem betonar man kraftigt ström
mande rörelse, i andra finns det mycket 
lite kroppslig rörelse och man förmed
lar verk ets budskap på andra sätt. Där
för lönar det sig att se flera olika före
ställningar för att få en helhetsbild över 
konstformen. Gemensamt för all nutids
dans är strävan efter alltjämt nya sätt att 
förkroppsliga människans uttryckskraft. 

Den som vill ha nutidsdans som hobby 
hittar sina timmar i flera olika danssko
lor, i huvudstadsregionen bl.a. på Helsin
gin, Vantaan och Espoon tanssiopisto 
samt i regionens andra privata danssko
lor, bl.a. Tanssivintti, Tanssikeskus Foot
light, Tanssikoulu dca och Vapaa Tanssi
koulu.

För att inte nämna kurserna på Zodiak! 
Zodiak leder året om mångsidig kurs
verksamhet också för ickeprofessionella, 
från ungdomar till seniorer: både kurser 
som är öppna för alla och tematiserade 
workshops. En del av kurserna har hört 
till en specifik föreställning och kursdel
tagarna har också kunnat vara delaktiga  
i föreställningens arbetsprocess och upp
trätt på scenen under koreografens led
ning.

mera info på finska:
http://www.zodiak.fi/#kurssit
http://www.zodiak.fi/yleisotyo
http://www.zodiak.fi/yleisotyo/sinulle
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http://www.zodiak.fi/yleisotyo/lyhyt-opas-nykytanssin-katsomiseen
http://www.zodiak.fi/yleisotyo
http://www.zodiak.fi/yleisotyo/sinulle
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3 000 
föreställningar

450 000
åskådare

37 %
av finländare har 

eller har haft dans 
som hoBBy 

6 milj. €
statens årliga stöd 

till danskonst

2 %
av allt statligt understöd 

till alla konstformer 

 50+
yrkesverksamma 
danskompanier

 1 000+
dansare, danspedagoger 

och koreografer

2
stadigvarande 

danskompanier integrerade 
i stora teaterhus 

Finländska 
dansfältet 
i nötskal

Danskonsten i Finland i sin helhet, nu
tidsdans och andra former, har årligen 
3000 föreställningar som når samman
lagt 450 000 åskådare. Finland har över 
50 yrkesverksamma danskompanier. Det 
finns sammanlagt över 1 000 dansare, 
danspedagoger och koreografer. Årligen 
gästspelar finska danskonstnärer utom
lands i nästan 30 olika länder, och också 
internationellt sett är nivån på finländska 
danskonsten hög. Statens årliga stöd till 
danskonst är dryga sex miljoner euro, vil
ket är två procent av allt statligt under
stöd till alla konstformer. 

Uppgiften för de sju regionala danscent
ren är att förbättra danskonstnärernas 
arbetsmöjligheter och dansens produk
tionsstrukturer samt öka dansens till
gänglighet. 

Utöver deras samt andra produktions
centrens och talrika dansgruppernas 
verksamhet ordnas flera  dansfestivaler 

och –evenemang. I vårt land fungerar 
också två stadigvarande danskompanier 
integrerade i stora teaterhus: Finlands 
Nationalbalett inom  Finlands National
opera samt Helsinki Dance Company 
som en del av Helsingfors stadsteater. 
Det finns sammanlagt elva dansgrupper 
och produktionscenter som får statsan
del som delas ut av Undervisnings och 
kulturminsteriet. Centret för konstfräm
jande delar årligen ut verksamhetsunder
stöd för ca 20 permanenta dansgrupper. 
Största delen av danskonstnärerna arbe
tar ändå på det s.k. fria fältet som fri
lansare eller i olika grupper med stöd av 
korta arbetsstipendier eller produktions
bidrag.

Dans är också en populär fritidsaktivitet 
i Finland: 37 % av finländare har eller har 
haft dans som hobby. 

Källa: Tanssin Tiedotuskeskus – Informations-
centret för dans i Finland

Största delen av 
danskonstnärerna 
arbetar som  
frilansare eller i 
olika grupper.
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Tankeväckande frågor om Dyk i  
dansen!  -föreställ ningarna.

En dansföreställning är levande konst 
som sker i stunden. Flera olika kom
ponenter har sin inverkan på föreställ
ningen. Verket, arbetsgruppen som ska
pat det och publiken är de tre viktigaste. 

Dansföreställningen har oftast inte en 
klassisk dramatisk båge som skulle med
föra en klar berättelse. Ett dansverk är 
fritt från dramats regler. De olika ele
menten skapar alltid en ny och personlig 
helhet. Det lönar sig att associera fritt 
kring allt detta och tolka föreställningen 
genom den egna upplevelsen. 

Det finns inte rätt eller fel i upplevelser 
eller tolkningar – enbart olika synpunkter 
som kan delas tillsammans. Därför är det 

Vad upp - 
levde jag  
egentligen  
i dans- 
 publiken?

givande att få höra andras kommentarer 
om samma föreställning och vidga vyer. 

Dyk i dansen! –projektets föreställningar 
utmanar publiken med: de ger möjlighe
ten att vara mer eller mindre delaktig.

I samband med alla dessa tre verk kan 
man tänka på följande saker:

➀ Hurdan inverkan har publikens avvikande 
placering (dvs där publiken inte  sitter endast 
på ena sidan av scenen) på föreställningen? 

➁ Uppmärksammar du något element eller 
någon stund speciellt mycket i föreställ-
ningen? Vad får det dig att tänka? Vad är det 
som irriterar eller fascinerar dig, och varför? 
Hur upplever du föreställningens helhetsstäm-
ning?

➂ Hurdana känslor och tankar väcker det   
i dig om föreställningen uppmuntrar publiken 
att medverka i den?

Som följande har vi listat föreställnings
specifika frågor. Via dem kan du efteråt 
fundera vidare och fördjupa din åskådar
upplevelse. →

1. På vilka sätt ifrågasätter 
föreställningen dina förhands-
förväntningar? Saknar du 
någonting i den? 

2. På vilka olika sätt leds 
 publiken mot en gemensam 
upplevelse eller mot individu-
ella upplevelser i gruppform?

3. Hur skulle du beskriva koreo-
grafens roll eller  uppgift i före-
ställningen? 

4. Vad strävar man efter med 
koreografens tal och talesätt 
enligt dig? 

5. Är föreställningen mera en 
kroppslig upplevelse för dig 
 eller väcker den mera sinne-
bilder och tankar? 

6. Hurdana förnimmelser och 
tankar väcker resan med sinne-
bilder som man gör med slut-
na ögon?

7. Vad allt i föreställningen kan 
anses vara dans? Vill du kun-
na definiera verket,  fråga ”vad 
är det här?” Vilka svar upptäck-
er du? 

8. Varför tror du att koreo-
grafen har velat skapa precis 
denna föreställning och med 
dessa medel? 

9. Kan föreställningen vara en 
kommentar till några dagsak-
tuella teman? Erbjuder den 
möjligen nya sätt att tänka 
och uppleva livet – hurdana?

10. Vilka teman behandlar före-
ställningen? Nämn några.

Stina Nyberg:  
Horrible Mixtures 

Det lönar sig att 
associera fritt kring 
föreställningarna.
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1. Hurdana känslor väcker en
skakande kropp i dig? Varför?

2. Vilka olika saker och teman
associerar du med en skakan-
de människokropp?

3. Hur upplever du det att dan-
saren kommer bland publi-
ken och tar kontakt med åskå-
darna?

4. Tycker du att det finns
 humor i föreställningen?
Hur skulle du beskriva den?

5. En hurdan roll har ljus- och
ljuddesign samt utrymmet i
helheten?

6. Vilka teman skulle du  säga
att föreställningen behandlar?

7. En hurdan människosyn
föreslår verket?

1. Hur upplever du det arena-
formade utrymmet, och vilka
känslor väcker det i dig som
en del av publiken?

2. Hur upplever du det att
 utöver dansarna arbetar ock-
så de andra av den konstnärli-
ga arbetsgruppen dvs ljusde-
signern och musikerna, bland
 publiken? 

3. Ur vilka olika dansstilar
 känner du influenser i föreställ-
ningens rörelsespråk?

4. Vilken andel har den experi-
mentella nutidsmusiken i verk-
et för dig?

5. Hurdana kopplingar  skapar
dans, musik och människor-
na tillsammans i utrymmet?
Hurdana sinnebilder  eller

 associationer, atmosfärer  eller 
förnimmelser får du under 
 föreställningen? 

6. Erbjuder föreställningen
 något helt nytt för dig, något
tidigare helt okänt?

7. Dans som konstform lyfter
människokroppen och dess rö-
relse i fokus och kan därmed
ta upp frågor om kroppslig-
hetens olika manifestationer
med att visa olika hudfärger,
olika kön och genus, kroppens
skador eller andra kroppsli-
ga egenskaper. Dans kan även
kommentera dessa teman. Får
du tankar kring detta under
 föreställningen? 

8. En hurdan människosyn an-
ser du att verket lägger fram?

Tove Sahlin: 
My Own 
Bodies 

Ian Kaler:  
o.T. | (Incipient Futures) 

Stig i första raden! 

Beställ nyhetsbrev  
på Tanssin talos nätsida 
och häng med på  
vad som händer: 

www.tanssintalo.fi

Där hittar du även info  
om hur man kan bli  
Tanssin talo rf:s medlem.
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http://www.zodiak.fi/
http://tanssintalo.fi/
http://www.kulturfonden.fi/



