
Kehärata tanssii 2018 yhteisötanssifestivaalin seminaari: 

Yhteisötanssi ja nuoret – puheenvuoroja ja esimerkkejä  
Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Suomesta 
to 23.8.2018 klo 9.30–16, Teatterimuseo, Tallberginkatu 1 G, Kaapelitehdas

Ohjelma
 

9.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

10.00  Tervehdyssanat puheenjohtaja Anniina Aunola, Yhteisö 
tanssii ry sekä yleisötyösuunnittelija Jenni Sainio,  
Tanssin talo

10.05  Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan apulais-
pormestari Nasima Razmyar avaa seminaaripäivän 

10.15  FT Petri Hoppu (FI) Oulun AMK: Tanssin integroitumi-
nen suomalaiseen yhteiskuntaan ennen ja nyt yhteisö-
tanssin  näkökulmasta 

11.00  Case-esimerkit nuorten parissa tehdyistä yhteisö-
tanssiprojekteista

 •  varajohtaja, professori, Ph.D. Kai Lehikoinen (FI)  
Artsequal-tutkimushanke (30 min)

 • yhteisötanssitaiteilija Sanna Kuusisto (FI) (15 min) 

11.45 Lounas (omakustanteinen)

12.45  Taiteellinen johtaja, koreografi Veera Suvalo Grimberg 
(SWE) Danskompaniet Spinn: Katsaus Danskompaniet 
Spinnin toimintaan ja Länsi-Ruotsin yhteisötanssi-
kenttään 

13.30  Yhteisö tanssii ry:n kunniapuheenjohtaja Christopher 
Thomson (UK): Sharing the UK experience of good  
practice in community and youth dance 

14.30 Kahvitarjoilu

14.45  Yhteisö tanssii ry julkistaa vuoden 2018  
yhteisötanssitaiteilijan 

14.55  Paneelikeskustelu: Yhteisötanssi ja nuoret – taidetta  
ja haasteita (päättyy klo 16). Paneelissa mukana Veera 
Suvalo Grimberg, Christopher Thomson, Kai Lehikoinen, 
Petri Hoppu sekä tanssitaiteilija Riina Hannuksela. Mo-
deraattorina tanssitaiteilija Anniina Aunola.

 
 
Seminaaripäivän moderaattorina toimii yleisötyösuunnittelija Jenni Sainio,  
Tanssin talo. Ohjelma suomeksi paitsi Thomsonin puheenvuoro englanniksi.  
Tila on esteetön, mutta tilassa ei ole induktiosilmukkaa.

Seminaarin toteuttavat yhteistyössä Tanssin talo ja Yhteisö tanssii ry. 

Seminaarin OheiSOhjelma 24.8.
 
pE 24.8.2018 Klo 10.00–12.00

Työpaja tanssin ammattilaisille ja muille yhteisö-
tanssista kiinnostuneille (suomeksi)

Danskompaniet Spinnin työtapoja esittelevä, huu-
morilla maustettu tanssityöpaja, joka antaa konk-
reettisia eväitä työskentelyyn ja luomistyöhön yhtei-
sötanssiryhmien parissa. Työskentely inspiroi sekä 
antaa keinoja lähestyä itseä ja muita erilaisuuksista 
huolimatta. Testataan myös musiikkisovelluksia  
ja rekvisiitan käyttöä. 

Työpajan ohjaajana Veera Suvalo Grimberg (sekä 
tanssijat Emilia Wärff ja Malin Rönnerman). 
pAIKKA: Kaapelitehdas, C-porras, Zodiakin harjoitus-
sali C4.

Työpaja toteutetaan yhteistyössä Zodiak – Uuden 
tanssin keskuksen kanssa.

 
pE 24.8. Klo 12.00–15.00

Vertaistukea ja työnohjausta yhteisötanssi-
taiteilijoille (englanniksi)

Christopher Thomson pitää yksilö-/työpari-/pien-
ryhmämentorointeja, joiden kesto on à 30 min. 
Mentorointi on suunnattu yhteisötanssikentällä 
työskenteleville. Aikoja on rajallinen määrä ja ne  
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
pAIKKA: Kaapelitehdas, D-porras, Watti-kokoustila. 

OSalliStumiSmakSut 
 
Jäsen = Yhteisö tanssii ry:n jäsen tai Tanssin talo 
ry:n jäsen. Jäsenhinnat koskevat Yhteisö tanssii ry:n 
kaikkia jäseniä. Tanssin talon  yhteisöjäsenet saavat 
jäsenhinnan yhdelle yhteisön kautta ilmoittautuval-
le edustajalle. Lasku lähetetään ko. yhteisölle.

Seminaari (maksu sis. aamu- ja päiväkahvin) 
– 40 euroa 
– 30 euroa, early bird -hinta 31.5. asti 
–  20 euroa, jäsen tai opiskelija (minkä tahansa alan)

SuValO GrimBerGin tYÖPaja 
– 30 euroa 
– 20 euroa, jäsen tai opiskelija 

thOmSOnin mentOrOinti 
– 30 euroa yksilömentorointi 
– 20 euroa/hlö pari- tai pienryhmämentorointi 
– Yhteisö tanssii ry:n jäsen maksutta

 
Ilmoittautumiset viimeistään 17.8.2018. Peruutukset 
ilmoittautumisajan jälkeen vain lääkärintodistuksel-
la. Muutoin käyttämättä jääneestä seminaari-, työ-
paja- ja mentorointipaikasta veloitamme  laskutetun 
hinnan. Ilmoittaudu osallistujaksi tästä

https://tanssintalo.gruppo.fi/online-applications/index.php/554797/lang-fi

