DYK I
DANSEN!

→ Ni kan välja en eller flera
föreställningar och kringprogram fritt till dem.
→ Allt kringprogram är gratis!

INNAN

Alla deltagare får ett gratis infohäfte om nutidsdans samt Zodiaks
och Tanssin talos verksamhet.
Häftet innehåller även tankeväckande frågor gällande Dyk i dansen!
-projektets föreställningar.

DANSFÖRESTÄLLNING PÅ KABELFABRIKEN

➀

Horrible
Mixtures
PRESENTATION
60 MIN

60 MIN

My Own
Bodies

PRESENTATION
60 MIN
50 MIN

VERKSTAD
60 MIN

KOREOGRAF • TOVE SAHLIN
TO 9.2 kl 18.00
FRE 10.2 kl 18.00

➂

PRESENTATION
60 MIN

KOREOGRAF • STINA NYBERG
MÅ 6.2 kl 18.30 och 20.30
TI 7.2 kl 18.30 och 20.30
ONS 8.2 kl 18.30 och 20.30

➁
eller

Föreställningarna är en
del av Sivuaskel -festivalens
program 2017. Mera info:
www.zodiak.fi/sivuaskel

60 MIN

o.T.
(Incipient
Futures)
KOREOGRAF • IAN KALER
LÖ 11.2 kl 18.00

kontakt: jenni.sainio@tanssintalo.fi | tel. 040 722 1903 | www.tanssintalo.fi

Föreställningen är en session som
sätter publiken i fokus och dyker i
spiritualismens potential: ett sammanträde där koreografen kommunicerar med publikens sinnen och
spända misstrogenhet, flirtande med
övernaturlighet, tro och skepticism.
Kan ett besök till en ritualistisk,
kollektiv upplevelse hjälpa oss att
koppla ihop kropp och intellekt?

Föreställningen baserar sig på skakandet som rörelse, känslor och en språklig metafor. Den betonar teman som
anpassning och empati. Skakandet
är minsta gemensamma nämnare för
alla kroppar – gamla, nyfödda, sjuka,
starka, trygga och rädda. Publiken är
delaktig av fysiska skakandet: utöver
dansaren skakar även 25 strålande och
vibrerande boxar i utrymmet.

En energisk, intim föreställning om
sambandet mellan musik, breakdans
och nutidsdans. Hur blir vi rörda som
ett kollektiv? Och vart är vi på väg,
både som individer och tillsammans?
Koreograf Ian Kaler står på den arenaformade scenen med musiker, multimedia-artist Planningtorock, samt
kläddesigner Stéphane Peeps Moun
och percussionist Joy Leah Joseph.

BILJETTER

15!€

per föreställningsbiljett

EFTERÅT

PUBLIKSAMTAL
30 MIN

PUBLIKSAMTAL
30 MIN

VERKSTAD
60 MIN

