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Tallberginkatu 1B / 154 
FI–00180 Helsinki 

+358 9 694 4948  
www.zodiak.fi

Zodiak on aina ollut paikka tanssin avantgardisteille, rohkeille edellä
kävijöille ja uusille avauksille nykytanssin ja esittävän taiteen alalla.  
Zodiak on paikka jossa voi nähdä tanssin tulevaisuuden tekijöitä tänään, 
kun muu maailma ei heitä vielä tunne. Paikka jossa tutustuu nykytanssin 
tämän hetken herkimpiin virtauksiin, aavistuksiin huomisesta elämässä, 
esittävässä taiteessa ja tanssissa. Paikka jossa voi kokea jotain harvi
naislaatuisen arvokasta, kun huomaa löytävänsä teoksen joka puhuu tästä 
ajasta huomisen keinoin. Kokea olevansa etuoikeutettu kun voi tutustua 
uuteen tanssin tekijään, esiintyjään, hänen taiteilijalaatuihinsa, tanssinsa 
sanomaan ennen suurta yleisöä. Nähdä ajatus huomisesta. Tällöin jotain 
liikahtaa.
 Zodiakin syksy on erityisen runsas ja rikas, täynnä mieltä liikuttavia 
teoksia. Uusia teoksia, jotka tanssin olemuksen mukaisesti ovat olemassa
olon ja elämän peruskysymysten äärellä. Tanssiteoksia etiikasta, moraa
lista, maailmasuhteestamme, valinnoista ja niiden vaikutuksista, vuoro
vaikutuksesta ja suhteista toisiimme.  Zodiakissa saa kokea mitä kaikkea 
nykytanssissa kehon ja mielen voimalla voi käsitellä juuri nyt. Syksyn 
esitystarjontaa täydentävät ammattilaiskurssien lisäksi kaikille suunnatut 
työpajat, Zfreeesitykset sekä Zluentosarja.

MEsTaREiTa Ja  
ManTTELinPERiJÖiTÄ
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 Zodiakin syksyssä on mukana ensiiltateoksia kokeneilta alansa mesta
reilta jotka ovat tuoneet uusia ajatuksia nykytanssin tekemiseen, esittämi
seen ja kokemiseen. He ovat olleet pelottomia nykytanssin kehittäjiä ja 
edelläkävijöitä taiteessaan jo vuosikymmeniä sitten – ja ovat sitä edelleen. 
Tanssimaailmassa uusi kantaesitys on aina iso riski, koska tanssiteos ei 
teatterin tavoin perustu mihinkään valmiiseen näytelmään tai tekstiin. 
Zodiak on aina ollut avoin tälle epävarmuudelle vielä tuntemattoman 
edessä ja vastannut haasteeseen antamalla tilaa uusille avauksille ja 
nuorille tekijöille – tanssin huomisille mestareille. Niin myös syyskauden 
2010 kantaesitysohjelmistossa.
 Jo pelkkä otos Zodiakin syksyn taiteilijoista ja ryhmistä on vaikuttava: 
deborah Hay, Ervi sirén, Ulla koivisto, Reijo kela, Leena Gustavson, 
Russel dumas, katri soini, Hanna Brotherus, Liisa Risu, Jyrki karttunen, 
satu Halttunen, Vera nevanlinna, silvia Gribaudi, Carl knif, Reija Wäre, 
ninu Lindfors, Maria nurmela, Mia kivinen, Virva Talonen, Jenni koistinen, 
Johanna storm, Jenni-Elina Lehto, salla salin, Tuovi Rantanen, La 
Macana, satu Rekola, Laura Vesterinen, Joona Halonen, Fornier ortiz, 
anna-Mari karvonen, Masi Tiitta, Heidi Masalin, Maija Mustonen, PoGoen-
semble, anna Mustonen, kaisa niemi… Ja monia monia muita.
 Ajatuksia ja tunteita nostattavaa tanssisyksyä Zodiakin esitysten äärellä!

HaRRi kUoRELaHTi  Taiteellinen johtaja
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Kuva: Johanna Tirronen

20–29 08 kantaeSityS

DeBORah hay
liGhteninG S 18

VahVat  
SuOmalaiS- 
tanSSijat  
DeBORah  
hayn  
kOReO- 
GRafiSeSSa  
painOttO- 
muuDeSSa



Kuva: MaTTi Seppänen

08–13 08 UUsinta

HANNA BROTHERUS
EN LÄHDE TÄÄLTÄ SALAA s 18
inhimilliSyyttä SOiVa 
SanattOman laulun  
ja liikkeen SekakuORO



Kuva: alviSe nicoleTTi

11–12 09 VieRailu

aeROWaVeS
aeROWaVeS-yhteiSilta S 20
uuSi euROOppalaiS-
tanSSi kieRtueella 
SuOmeSSa





Kuva: Johanna Tirronen

tunne- 
muiStiin  
piiRtyVä  
tumma- 
SäVyinen 
tanSSikuVa  
Vääjää- 
mättömäStä
03–05 09 UUsinta

Liisa RisU
tUMMa s 19



Kuva: Johanna Tirronen

14–25 09 Kantaesitys

Mia KiVinen, saLLa saLin, JOHanna stORM
KOLMe HUOnetta s 20
Pääosassa tilan, 
valon, äänen ja  
tanssin kokonaisuus



18 09–02 10 Kantaesitys

Jenni KOistinen, ViRVa taLOnen
Leena Ja PeRtti s 21

Perheen  
ja suvun  
muotokuvia

Kuva: XXXXXXXXXXXXXXXXX



Kuva: Johanna Tirronen

heiDi maSalin, maija muStOnen
DekalOGi

kymmenen  
käSkyä,  
kymmenen  
tanSSijaa,  
kymmenen  
kaupunkitilaa
01–10 10 kantaeSityS

S 21



07–16 10 kantaeSityS

ulla kOiViStO
huRmiOlliSeSSa tilaSSa S 22
eSitykSelliSiä  
DialOGeja ja  
huRmaaVia SOOlOja

Kuva: eSKo KoiviSTo



Kuva: hanna KäyhKö

30 10–16 11 kantaeSityS

unD eR liBet
GiSellen keVeyS ja kuOlema S 27

Vanha taRina 
uuDeSSa  
muODOSSa
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Kuva: Jaana TaMMinen



Kuva: Johanna Tirronen

24 11–04 12 Kantaesitys

JOOna HaLOnen
MORaL PaRaLLeL s 28

Valinnan 
pakosta ja 
Vapaudesta



15–17 12 kantaeSityS

eRVi SiRÉn
ilmalauttuRit & katu S 28
hOuSekOReOGRafi  
uuDen ääRellä

Kuva: Johanna Tirronen
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20–29 08 KANtAesitYs

DeBORAh hAY
liGhteNiNG
»Teosnimi Lightening on minulle kaksimerkityksi-
nen. Yhtäältä se kuvaa hallitsematonta luonnonvoi-
maa, ja toisaalta eräänlaista painottomuutta mikä on 
tärkeää minulle koreografina. 
 Tunnen vahvaa yhteisyyttä helsinkiläistanssijoi-
hin joiden kanssa olen työskennellyt aiemmin. Heillä 
kaikilla on maaginen tietoisuuden tunne jota voimis-
taa heidän intohimoinen esiintyjyytensä.» Deborah Hay

Teatterikorkeakoulun kunniatohtorin arvonimen 
vuonna 2009 saanut Deborah hay on yksi amerik-
kalaisen postmodernin tanssin kiistaton legenda 
ja tärkeä vaikuttaja 60-luvulta lähtien. Hän jatkaa 
yhä työtään innovatiivisuuden eturintamassa niin 
tanssijana, koreografina kuin tanssipedagogina. 
 Elokuussa Deborah Hay tekee harvinaislaatui-
sen tilausteoksen suomalaistanssijoille. Teoksen 
tanssijaseitsikosta – joona halonen, satu halttu-
nen, Anne hiekkaranta, jyrki Karttunen, jenni-
elina lehto, Vera Nevanlinna ja Ville Oinonen – 
viisi on työskennellyt Hayn kanssa aikaisemmin. 
Lightening-teoksen kantaesitys on Kaapelitehtaan 
Pannuhallissa osana Helsingin Juhlaviikkojen 
ohjelmistoa. 
 Deborah Hayn työtapa poikkeaa perinteisestä 
koreografisesta työskentelystä. Hay ei siirrä 
koreografiaa tanssijalle valmiina liikemuotojen 
sarjana. Hän ei myöskään kerro mitä (liikkeitä) 
tehdään, vaan hän keskittyy siihen, miten teh-
dään, mikä on tanssimisen ja esiintymisen lähtö-
kohta. Haylle se on »havainnon harjoittaminen» 
(perception practice); kehollisen kokemuksen 
havainnoiminen ja huomioiminen, jatkuvassa 
muutostilassa oleminen. Hay ohjaa tanssijaa 
pysyttelemään tiedostamisen ja ihmetyksen 
tilassa tanssin aikana, kysymään jatkuvasti monia 
nyt-hetkeen ravistavia kysymyksiä: »Mitä jos 
kehollinen havaintoni ajasta ja tilasta olisi joka 
hetki uniikki ja originaali?» »Mitä jos havaintoni 
on tanssini?»

08–13 08 uusiNtA

hANNA BROtheRus
eN lÄhDe  
tÄÄltÄ sAlAA

»Koreografi Hanna Brotherus on aina onnistunut 
 liikuttamaan katsojia humaaneilla ja yhteisöllisyyttä 
käsittelevillä tanssiteoksillaan. Poikkeusta ei tee 
 liioin uusin En lähde täältä salaa. Se on varmasti 
yksi komeimmista ja hienoimmista kuolemaa ja elä-
män rajallisuutta käsittelevistä tanssiteoksista.» 
Jussi Tossavainen, Helsingin Sanomat 22. 8. 2009

hanna Brotheruksen ja Koiton Laulu -kuoron vai-
kuttavasta yhteisteoksesta En lähde täältä salaa 
tarjoutuu uusi tilaisuus nauttia Zodiakin näytäntö-
kauden avauksessa elokuussa. Viisikymmenhen-
kinen kuoro ja kolme ammattitanssijaa synnyttä-
vät Kaapelitehtaan Pannuhalliin intensiivisenä 
soivan äänellisen ja liikkeellisen ykseyden, jonka 
tunnelma kohoaa lähes sakraaleihin mittoihin. 
Teoksen elämismaailma ja ihmiskuva on tuttu ja 
katu-uskottava.

KOReOGRAFiA hanna Brotherus · musiiKKi jA KuORON jOhtO Reijo 
Aittakumpu · esiiNtYjÄt hanna Korhonen, maria Nurmela, laura 
Vesterinen jA Koiton laulu · lAVAstus jA PuKusuuNNittelu Karoliina 
Koiso-Kanttila · VAlOsuuNNittelu mika haaranen · tuOtANtO Zodiak 
– uuden tanssin keskus, Koiton laulu jA hanna Brotherus

KUVA: ELINA BroTHErUS

uusintaensi-ilta 8. 8. klo 15 ja 19 Pannuhalli
10.08  19:00  11.08  19:00 12.08  19:00 13.08  19:00

Liput € 22 / 15 · Yleisökeskustelu esityksen jälkeen 11. 8.
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KUVA: JoHANNA TIrroNEN

 Havainnon harjoittamisen ohjeiden jälkeen Hay 
antaa tanssijoille koreografisen reitin ja raken-
teen, eräänlaisen näyttämötilallisen polun, jota 
reunustavat sanalliset ohjeet, runolliset paradok-
sit ja kuhunkin koreografiaan liittyvät kysymykset. 
Tanssija luo oman sovituksensa tästä koreografi-
sesta rakenteesta, kun hän tanssii koreografiaa 
läpi yhä uudelleen. Tanssija on havainnon harjoit-
tamisen tilassa myös jokaisessa esityksessä. Näin 
esiintyminenkin on avoimen läsnäolon tilanne 
sekä tanssijalle että yleisölle. 
 Lightening on syksyn tanssitapaus!

KOReOGRAFiA jA OhjAus Deborah hay · tANssi joona halonen, satu 
halttunen, Anne hiekkaranta, jyrki Karttunen, jenni-elina lehto, 

Vera Nevanlinna, Ville Oinonen · VAlOsuuNNittelu heikki Paasonen 

· ÄÄNisuuNNittelu tuomas Norvio · PuVustus monika hartl · tuOtANtO 

Zodiak – uuden tanssin keskus, Karttunen Kollektiv, helsingin 
juhlaviikot jA Deborah hay Dance Company

ensi-ilta 20. 8. klo 19 Pannuhalli

26.08  19:00  28.08  19:00 29.08  15:00

Liput € 30 / 20 · Yleisökeskustelu esityksen jälkeen 21. 8.

21.08  19:00  22.08  15:00 24.08  19:00

03–05 09 uusiNtA

liisA Risu
tummA
»Vaikka koreografian aiheena on kuolema, on esitys 
hyvin levollinen, mietiskelevä ja jopa kevyt.»
Annikki Alku, Uutispäivä Demari 30. 9. 2009

Koreografi liisa Risun trio Tumma esitetään 
uusintana syyskuussa. Tumma on koskettava, 
maaginen ja emotionaalisesti vahva tanssi elämän 
hetkellisyyden arvokkuudesta, hitaan kuolemisen 
ilmapiirissä. Teoselementit – tanssi, visuaalisuus 
ja äänet – on hiottu yhteen äärimmäisen tarkasti 
ja ehyesti. Yhdessä ne jättävät tunnemuistiin 
pysäyttävän kuvan vääjäämättömästä, hitaasta 
hiipumisesta kohti yötä. Tummasävyisen teoksen 
inspiraationa on samuel Beckettin myöhäiskau-
den pienoisromaani Huonosti nähty huonosti 
sanottu. 
 Liisa risun koreografinuran helmiä!  
Vain kolme esitystä.

KOReOGRAFiA liisa Risu · tANssi jonna eiskonen, Ninu lindfors, 

Netta Varga · ÄÄNisuuNNittelu jussi saivo (Circus maximus) · 

VAlOsuuNNittelu Pekka Pitkänen · PuKusuuNNittelu Riitta Röpelinen · 

lAVAstus jyrki Pylväs (Circus maximus) · tuOtANtO Zodiak – uuden 
tanssin keskus, Circus maximus ja liisa Risu

uusintaensi-ilta 3. 9. klo 19 Zodiak

Liput € 20 / 12 · Yleisökeskustelu esityksen jälkeen 4. 9.

04.09  19:00  05.09  19:00

KUVA: JoHANNA TIrroNEN
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miA KiViNeN,  
sAllA sAliN, 
jOhANNA stORm
KOlme huONettA

»Leikkiminen tilalla: Aikaansaada auringonpimen-
nys pikkusormea kohottamalla.» Georges Perec

Kolme huonetta on valosuunnittelija mia Kivisen, 
tilasuunnittelija salla salinin ja äänisuunnittelija 
johanna stormin tilateos. Sen lähtökohtina ovat 
valo, tila ja ääni sekä niiden suhde paikassa ole-
miseen ja merkitys kokemuksen muodostajina. 
Esityksellisen tason kokonaisuuteen tuovat joona 
halonen, liisa Pentti ja Katri soini tanssisooloil-
laan. Soolot ovat yksilöllisiä, tilateoksen ehdoilla 
luotuja tulkintoja tilasta. 
 Kolme huonetta avaa uusia ovia koreografisen 
ajattelun ja visuaalisen suunnittelun välille. 

KONsePti, tilA, VAlO, ÄÄNi mia Kivinen, salla salin, johanna storm · 

tANssi joona halonen, liisa Pentti, Katri soini · tuOtANtO Zodiak 
– uuden tanssin keskus, mia Kivinen, salla salin, johanna storm

KUVA: JoHANNA TIrroNEN

11–12 09 VieRAilu

AeROWAVes-iltA:
VeN · A CORPO 
liBeRO · jA jA  
DeR jODOK

Ensi kertaa Suomessa toteutettava Aerowaves-
vierailu käynnistyy Zodiakista syyskuussa. Aero-
waves on kolmenkymmenen Euroopan maan 
tanssitoimijoiden yhteistyöverkosto, joka valitsee 
vuosittain avoimesta katselmuksesta lupaavim-
mat teokset ja pyrkii edistämään niiden esiinty-
mismahdollisuuksia Euroopassa. Monen tunnetun 
koreografin kansainvälinen ura on lähtenyt nou-
suun juuri Aerowaves-verkoston kautta. Tanssi-
areena-yhdistys organisoi yhdessä kolmen tans-
sin aluekeskuksen kanssa Aerowaves-kiertueen 
Helsinkiin, Tampereelle ja ouluun.
 Kolmen teoksen yhteisillassa nähdään erilai-
sia, rohkeita, julkeita ja ironisia teoksia nousevilta 
eurooppalaisilta koreografikyvyiltä. Suomen kier-
tueelle on valittu espanjalaisen La Macana -tans-
siryhmän duetto VEN, italialaisen silvia Gribaudin 
soolo A corpo libero sekä saksalaisen PoGoen-
semblen trio Ja Ja der Jodok. 

lA mACANA: VeN
KOReOGRAFiA, KONsePti, tANssi Catarina Varela jA Alexis Fernándes

silViA GRiBAuDi: A CORPO liBeRO
KOReOGRAFiA, KONsePti, tANssi silvia Gribaudi

POGOeNsemBle: jA jA DeR jODOK
KOReOGRAFiA, KONsePti, tANssi Dilan ercenk, Denise temme,  

tesse temme

YhteistYössÄ: tanssiareena ry, sisä-suomen tanssin aluekeskus 
yhteistyössä tanssiteatteri mD, Pohjoisen tanssin aluekeskus /
jojo – Oulun tanssin keskus

11. 9. klo 19 ja 12. 9. klo 15 Zodiak
Liput € 20 / 12

KUVAT: WoLFGANG WEIMEr · LA MACANA

ensi-ilta 14. 9. klo 19 Zodiak C4

22.09  20:00 24.09  20:00 25.09  20:00

Liput € 20 / 12 · Yleisökeskustelu esityksen jälkeen 21. 9.

16.09  20:00  17.09  20:00 18.09  20:00 21.09  20:00

14–25 09 KANtAesitYs
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KUVA: JoHANNA TIrroNEN KUVA: JoHANNA TIrroNEN

18 09–02 10 KANtAesitYs

jeNNi KOistiNeN  
& ViRVA tAlONeN
leeNA jA PeRtti

Mitä tapahtuu kun 1950-luvulla syntyneet van-
hemmat ja 1970-luvulla syntyneet lapset kohtaa-
vat toisensa näyttämöllä 2000-luvulla? jenni 
Koistisen ja Virva talosen teoksessa tanssivat äiti 
ja tytär (Leena ja Virva) sekä isä ja tytär (Pertti ja 
Jenni). Leena ja Pertti on kahden koreografin 
yhteisteos sukulaisuudesta, sukupolvista sekä 
oman tilan hakemisesta suhteessa toisiin. 
 Teos rakentuu perhepotretin ajatukselle; 
lavastetuille ja vangituille hetkille kuvissa, joissa 
näkyy sekä se mikä halutaan näyttää että samalla 
se mikä halutaan piilottaa. Leena, Pertti, Jenni ja 
Virva piirtävät muotokuvia ihmisistä perheiden 
sisällä ja heidän alati muuttuvista suhteistaan.

KOReOGRAFiA jenni Koistinen, Virva talonen · tANssi jenni Koistinen, 

Pertti Koistinen, leena talonen, Virva talonen · VAlOsuuNNittelu 

matti jykylä · ÄÄNisuuNNittelu jaakko Kujala · tuOtANtO Zodiak 
– uuden tanssin keskus, jenni Koistinen, Virva talonen

ensi-ilta 18. 9. klo 19 Zodiak

26.09  15:00 01.10  19:00 02.10  19:00

Liput € 20 / 12 · Yleisökeskustelu esityksen jälkeen 26. 9.

19.09  15:00  24.09  19:00 25.09  19:00

01–10 10 KANtAesitYs

heiDi mAsAliN & 
mAijA mustONeN
DeKAlOGi
heidi masalinin ja 
maija mustosen esitys-
konsepti Dekalogi vie 
katsojat kaupunkivael-
lukselle, joka tuo Raa-
matun kymmenen käs-
kyä elävään, tämän 
päivän arkiympäris-
töömme. Mitä käskyt 
merkitsevät tänään? 
ovatko ne sidottu 
aikaan ja paikkaan, vai 
ovatko ne ikuisia ja uni-
versaaleja? Puuttuuko 
niistä jokin? Unohtiko 
Jumala jotain? 
 Kymmenen eri-
ikäistä ja eritaustaista 
tanssitaiteilijaa – mm. 
leena Gustavson, Reijo 
Kela, Carl Knif, tuovi 
Rantanen ja Nina Viita-
mäki – kommentoivat 
omilla teoksillaan 
kukin yhtä kymme-
nestä käskystä kau-
punkimiljöössä. Aja-
tuksia herättävä, 
kokemuksellinen vael-
lus alkaa Zodiakista ja päättyy sinne. 

KONsePti heidi masalin ja maija mustonen · tANssitAiteilijAt leena 
Gustavson, Reijo Kela, Carl Knif, leila Kourkia, heidi masalin, 

maija mustonen, heikki mäntymaa, tuovi Rantanen, Anna-maija 
terävä, Nina Viitamäki · tuOtANtO Zodiak – uuden tanssin keskus, 

heidi masalin jA maija mustonen

ensi-ilta 1.10. klo 18 Zodiak

07.10  18:00 09.10  18:00 10.10  18:00

Liput € 20 / 12 · Yleisökeskustelu esityksen jälkeen 5. 10.

02.10  18:00  03.10  18:00 05.10  18:00 06.10  18:00



22  OhjelmistO Zodiak – Uuden tanssin keskus 
Center for New Dance

Tallberginkatu 1B / 154 
FI–00180 Helsinki 

+358 9 694 4948  
www.zodiak.fi

KUVAT: JAANA TAMMINEN

07–16 10 KANtAesitYs

ullA KOiVistO
huRmiOllisessA 
tilAssA

Koreografi ulla Koivisto luo Hurmiollisessa tilassa 
moniosaisen tanssiteoksen kahdelle tanssijalle, 
sellistille, kuvataiteilijalle ja valosuunnittelijalle. 
Teos rakentuu useista erilaisista esiintyjien hur-
maavista ja hurmiollisista soolokohtauksista, ja 
niiden dialogeista. Aika ajoin tilassa olevat instal-
laatiotkin saattavat nousta pääosaan. Kokonai-
suuden tiivis visuaalinen jännite muodostaa kim-
moisan tilan, josta esiintyjät vyöryttävät liike- ja 
äänienergiaa yleisön aistittavaksi. 
 Suomalaisen nykytanssin pioneereihin lukeu-
tuva Ulla Koivisto on tuonut New Yorkista Suo-
meen maailmankuulun merce Cunninghamin 
ajattelua, ja tämä avantgarden perintö elää Koi-
viston töissä vahvana edelleen. Cunninghamin ja 
john Cagen tanssin ja musiikin suhteita koskeva 
filosofia soi Hurmiollisessa tilassa sellisti samuli 
Peltosen kautta. 

KOReOGRAFiA ulla Koivisto · tANssi satu Rekola, esko hakala ·   

sellisti samuli Peltonen · VAlOsuuNNittelu Anna Pöllänen · 

PuKusuuNNittelu marja uusitalo · tuOtANtO Zodiak – uuden tanssin 
keskus, ulla Koivisto

KUVA: ESKo KoIVISTo

ensi-ilta 7.10. klo 19 Zodiak

Liput € 20 / 12 · Yleisökeskustelu esityksen jälkeen 16. 10.

09.10  19:00  10.10  15:00 15.10  19:00 16.10  19:00

05 11 tAPAhtumA

mAmusKA  
helsiNKi
Mamuska Helsinki on suosittu ja rento taiteiden-
välinen undergroundklubi. Tämän syksyn 
Mamuska Helsinki on samalla Liikkeellä marras-
kuussa -festivaalin klubi. Yllätyksellinen esitys-
foorumi antaa tilan villeille ideoille, lyhyille 
 mestariteoksille, kokeellisille ensiaskelille, 
musiikillisille tutkimusretkille, kuvataiteellisille 
kokeiluille sekä tanssilliselle, fyysiselle ja perfor-
matiiviselle ilmaisulle. Yleisö voi seurata esityksiä 
vapaan seurustelun ja baaritarjoilun lomassa. 
Mamuska on osa kansainvälistä Mamuska Nights-
verkostoa.
 Tule juhlimaan esitystaidetta!

Poikkitaiteellinen esitysfoorumi ja taidebaari
Perjantaina 5.11. klo 20 alkaen Zodiakissa
Vapaa pääsy · Esitysehdotuksia Mamuska Helsinkiin  
otetaan vastaan Zodiakin verkkosivuilla lokakuusta alkaen.  
Lue lisää: www.zodiak.fi
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Z-luennot
taIDe tuntuu 
– ajatukSIa  
ja uuSIa IlMIÖItÄ

luentosarja tanssin tekijöille  
ja kokijoille

Taiteen eri ajattelijat kertovat Zodia-
kin yleisölämpiössä ajatuksistaan 
taiteen ja kulttuurin tilasta nyt, 
aiheinaan mm.:
 Mikä nykypäivän taideteko liikut-
taa sinua ja kutsuu aidosti  puo-
leensa? Mihin tanssin tekijät voivat 
uskoa tekemisessään? Mihin yleisö 
ja taiteen tilaajat tai tukijat puoles-
taan uskovat? Mikä taiteessa on 
nykyään kestävää ja sellaista, että 
sen äärelle haluaa tulla uudestaan? 
Missä paikoissa kohtaaminen tuntuu 
mahdolliselta ja millaista tilaa tarvi-
taan? Kuka osaisi auttaa, jotta ylei-
söt ja yhteisöt kohtaisivat taiteensa? 
Mitä meidän pitäisi ja mitä todella  
haluaisimme ja voisimme tehdä tai-
teen kanssa?
 Asiantuntijavieraina mm. filosofi 
timo klemola (Tampereen yliopisto); 
tietokirjailija, kouluttaja jaana Ven-
kula (Fluctuale Consulting); Helsin-
gin Juhlaviikkojen toiminnanjohtaja, 
teatteriohjaaja erik Söderblom, tut-
kimusjohtaja aleksi neuvonen 
(Demos Helsinki).
Paikka: Zodiakin yleisölämpiö, kaapelitehdas, 
ovi V, tallberginkatu 1 · aika: Marraskuu 2010 
(tarkista tarkemmat ajat Zodiakin verkkosi-
vuilta) · Vapaa pääsy
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15-1610 Z-Free

MIkko HynnInen:
Work-In-ProGreSS

Z-free on Zodiakin work-in-progress 
-esityskonsepti, jossa taiteilijat 
avaavat työskentelyään yleisölle eri 
muodoin. Syksyllä 2010 sarjassa 
nähdään äänisuunnittelija Mikko 
Hynnisen demo. Peruselementtinä 
esityksissä on ääni, sähkökitara 
äänilähteenä. Tanssijoiden ja näytte-
lijöiden muodostama sähkökitara-
yhtye sämplää äänellisesti ja 
 liikkeellisesti soittimen erilaisia 
käsittelytyylejä, sähkökitarakulttuu-
rin -ja sankareiden maneereja. 
 Esitysten liike syntyy yllättävästäkin 
tavoista soittaa kitaraa. 
 Mikko Hynnisen teoksissa kes-
keistä on äänen ja esityksen suhde 
uudesta näkökulmasta. Hänen aiem-
pia töitään on mm. Theatre#_, erään-
lainen sähkömekaaninen baletti, jota 
on esitetty Berliinissä, Pariisissa ja 
Brysselissä. Teoksen ensi-ilta oli 
Kiasma-teatterissa 2004. 
esitykset 15. 10. klo 18, 16. 10. klo 18 Zodiak 
Studio C4 · Vapaa pääsy.

KuvAT: JoHAnnA TirronEn · MiKKo HynninEn



Lipunmyynti (09) 694 4948 
arkisin klo 10–16

Lippupalvelu 0600 10 800  
(€ 1,83 /min + pvm) joka päivä 8–20

30 10–16 11 KANTAESITYS

UND ER LIBET
GISELLEN KEVEYS  
JA KUOLEMA
1. näytös: Keskellä kirkasta päivää Gisellelle val-
kenee karu totuus rakastetustaan Albertista. 
Gisellen sydän ei kestä kipua, ja hän kaatuu kuol-
leena maahan. 
 2. näytös: Keskiyöllä onnettomaan rakkauteen 
kuolleiden naisten henget nousevat haudoistaan 
vainoamaan miehiä. Auringon noustessa henget 
painuvat takaisin kosteisiin hautoihinsa.

Klassisen baletin Giselle-hahmon muodonmuutos 
tytönhupakosta kuolleeksi ruumiiksi ja jälleen 
maasta höyryäväksi hengeksi saa kevytmielisen ja 
samalla fyysisiä äärimmäisyyksiä tavoittelevan 
tulkinnan Und er libet -ryhmän uudessa teok-
sessa.  
 Vuonna 2006 perustettu Und er libet on esitys-
taiteen uuden sukupolven ryhmä, jonka teoksia on 
nähty mm. Kiasma-teatterissa, Venäjällä ja Sak-
sassa. Gisellen keveys ja kuolema on jatkoa Todel-
lisuuden tutkimuskeskuksessa syksyllä 2009 näh-
dylle Randomly Seeking Giselle -esitykselle. Teos 
on osa Liikkeellä marraskuussa -festivaalia.

Ylöspäin voi kurottaa, hypätä, kiivetä tai leijua.
Ja haihtua, hävitä, kivuta, kadota, kurkotella, 
 tulla nostetuksi.
Alaspäin voi pudota, vajota, syöksyä tai kaivautua. 
Ja tipahtaa, painautua, painua, tulla painetuksi.

KOREOGRAFIA JA OHJAUS Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen · 

ESIINTYJäT Ville Ahonen, Robert Brotherus, Outi Condit, Vida Hulkko, 

Saku Koistinen, Masi Tiitta, Miikka Tuominen, Saara Töyrylä · 

ääNISUUNNITTELU Heidi Lind · VISUAALINEN SUUNNITTELU Hanna Käyhkö · 

PUKUSUUNNITTELU Laura Käyhkö · TUOTANTO Zodiak – Uuden tanssin 
keskus, Liikkeellä marraskuussa -festivaali, Und er libet

KUVAT: HAnnA KäyHKö

Ensi-ilta 30.10. klo 20 Zodiak

07.11  15:00 09.11  19:00 11.11  19:00

Liput € 20 / 12

31.10  15:00  01.11  19:00 06.11  19:00

12.11  19:00 14.11  15:00 16.11  19:00

27



28  OHJELMISTO Zodiak – Uuden tanssin keskus 
Center for new Dance

Tallberginkatu 1B / 154 
FI–00180 Helsinki 

+358 9 694 4948  
www.zodiak.fi

15–17 12 KANTAESITYS

ERVI SIRÉN
ILMALAUTTURIT · 
KATU
Zodiakin syyskausi päättyy joulukuussa houseko-
reografi Ervi Sirénin kahden teoksen kantaesityk-
seen. 
 Duetto Ilmalautturit on tanssiteos joka väreilee 
äänen ja liikkeen orgaanista ykseyttä. Tanssijat 
Kaisa Niemi ja Harri Kuorelahti avaavat kehonsa 
holveja, päästävät äänensä johdattamaan, antavat 
äänen synnyttää liikkeen ja liikkeen synnyttää 
tarinan. Ilmalautturit soittaa tanssijoiden kehoja, 
liikkeen ja äänen ytimestä.
 Katri Soinille koreografioidun Katu-soolon 
pääosassa ovat jalat. Katu kuljettaa tanssijan jal-
koja nopeasti vaihtuviin kohtauksiin ja erilaisiin 
tiloihin. Keveästi ja energisesti hyväntuulinen teos 
tempaa mukaansa vapautuneeseen kulkemiseen 
– kokemus, jonka jälkeen katsojakaan ei kävele 
enää kadulla entisellään.

»These boots are made for walkin’.» nancy Sinatra, 1966

KOREOGRAFIA Ervi Sirén · TANSSI Harri Kuorelahti, Kaisa Niemi, Katri 
Soini · VALO- JA TILASUUNNITTELU Juho Rahijärvi · ääNISUUNNITTELU Aake 
Otsala · PUKUSUUNNITTELU Cris af Enehielm · TUOTANTO Zodiak – Uuden 
tanssin keskus, Ervi Sirén

KUVA: JoHAnnA TIrronen KUVAT: JoHAnnA TIrronen

Ensi-ilta 15.12. klo 19 Zodiak
16.12  19:00  17.12  19:00

Liput € 20 / 12 · yleisökeskustelu esityksen jälkeen 16. 12.

24 11–04 12 KANTAESITYS

JOONA HALONEN
MORAL PARALLEL

»Kun tanssijan tunnetila poistetaan, jäljelle jää liike, 
toiminto, muoto.» Joona Halonen

Joona Halonen tarttuu uudessa teoksessaan 
Moral Parallel nyt-hetkessä tapahtuviin kehon 
valintoihin ja mahdollisuuksiin. Teos muotoutuu 
sitä mukaa kun tanssijat etenevät, etsivät, piirtä-
vät, toistavat, vaihtavat, unohtavat, eivät tiedä, 
ovat ja antautuvat, kuuntelevat, hengittävät – ja 
tekevät valintoja. Valintoihin heijastuu koko maa-
ilmankuvamme ja se kulloinenkin moraalinen 
roolimme, jonka valitsemme – halusimme tai 
emme.
 Tanssija Joona Halonen teki koreografisen 
läpimurtonsa Zodiakissa viime vuonna esitetyllä 
teoksella Whispering Cosmos. Teos on vieraillut 
kotimaan lisäksi ranskassa, Belgiassa ja Hollan-
nissa. 

KOREOGRAFIA Joona Halonen · TANSSI Satu Elovaara, Mirva Mäkinen, 

Jenni Nikolajeff, Reija Wäre · VALOSUUNNITTELU Ainu Palmu · 

ääNISUUNNITTELU Johanna Storm · TILASUUNNITTELU Salla Salin · TUOTANTO 

Zodiak – Uuden tanssin keskus, Joona Halonen

Ensi-ilta 24.11. klo 19 Zodiak

02.12  19:00 03.12  19:00 04.12  19:00

Liput € 20 / 12 · yleisökeskustelu esityksen jälkeen 2. 12.

26.11  19:00  27.11  19:00 30.11  19:00 01.12  19:00
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HouSekoreografi  29Lipunmyynti (09) 694 4948 
arkisin klo 10–16

Lippupalvelu 0600 10 800  
(€ 1,83 /min + pvm) joka päivä 8–20

Zodiak on tarjonnut vuodesta 2001 
kutsulla valituille housekoreogra-
feille työskentelyolosuhteet, jotka 
mahdollistavat suunnitelmallisem-
man ja pitkäjänteisemmän työs-
kentelyn kahden vuoden aikana. 
Vuosina 2010–11 housekoreogra-
fina toimii pitkän linjan tanssitaitei-
lija ervi Sirén. 

Mitä housekoreografina työsken-
tely on pitänyt sisällään ja mitä se 
on merkinnyt?
Olen opettanut aamutunteja ja 
kokeillut myös kaikille avointa ilta-
tuntiopetusta. Lisäksi olen työstä-
nyt kahta sooloa: yhtä  tanssija 
tuovi rantaselle ja toista tanssija 
katri Soinille. Katri Soinille koreo-
grafioimani soolo, Katu, esitetään 
Zodiakin syysohjelmistossa 2010. 
Lisäksi Zodiakin syysohjelmistossa 
on uusi duettoni Ilmalautturit, jossa 
tanssivat Harri kuorelahti ja kaisa 
Niemi. Ensi vuodeksi suunnittelen 
myös isompaa teosta.
 Housekoreografin työssäni olen 
hahmotellut uutta tapaa työsken-
nellä. Olen ajatellut itseäni erään-
laisena valmentajana, samoin kuin 
urheilussa on valmentajansa; työs-
kentelen sooloja tehdessäni yhden 
tanssijan kanssa pidemmän aikaa 
ja voin paneutua hänen liikkee-
seensä. Pitkäjänteisessä yhdessä 
työskentelyssä tanssijasta alkaa 
avautua uusia tasoja ja sävyjä, jotka 

eivät välttämättä ole aiemmin 
päässeet näkyviin. Se mikä tanssi-
jassa pyrkii esiin on hänessä jo val-
miina, mutta harjoituksen kautta 
se rikastuu ja alkaa elää. Tärkeintä 
harjoitteissa onkin se, että tanssi-
jan persoonallisuus nousee esiin 
tärkeämpänä, vahvempana.
 Kuuntelen tanssijaa, kuuntelen 
sitä, mihin hän on menossa, mitä 
on tulossa. Liikkeessä syntyy 
välähdyksiä, joita ei ole nähty 
ennen. Tässä on tärkeintä prosessi, 
ei se syntyykö työskentelyn loppu-
tuloksena jokin teos. Voi olla, että 
vaikkapa Tuovin kanssa työstämäni 
harjoitteet voivat tulla osaksi esi-
merkiksi jotain taidenäyttelyä, nii-
den teema voi siis elää myös itse-
näisenä palana jossain.
 Tässä työssäni pystyn kuuntele-
maan jokaista hetkeä tanssijassa, 
kun hän tanssii. Se on ihan hirveän 
mielenkiintoista. Se on ihan hir-
veän milenekiintoista ja tuntuu 
oikealta tavalta työskennellä. Voi-
sin kuvitella tulevaisuudessakin 
työskenteleväni juuri näin – opetta-
mista ja pienten töiden luomispe-
riodeja. Housekoreografina toimi-
minen on tarjonnut erityisesti 
ihanan mahdollisuuden rauhoittua 
tekemään työtä. Suomessa ei muu-
ten ole rahoitusmuotoa, jonka tur-
vin voisi tehdä luovaa, taiteellista 
työtä tavoittelematta välttämättä 
ensi-iltateoksen syntyä.

erVi SirÉN
HouSekoreografi 
2010–11



Zodiak – Uuden tanssin keskus 
Center for New Dance

Tallberginkatu 1B / 154 
FI–00180 Helsinki 

+358 9 694 4948  
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t 30 08–22 09 AMMATTILAISILLE

ERVI SIRÉNIN 
AMMATTILAIS-
KURSSI

Zodiakin house-koreografi Ervi 
Sirén pitää syyskaudella aamu-
tunnit kaksi kertaa viikossa 
tanssin ammattilaisille. Tun-
neilla keskitytään tanssijantyö-
hön. Sirén on pitkän uransa 
aikana toiminut mm. Teatteri-
korkeakoulun tanssitaiteen lai-
toksen professorina kymmenen 
vuotta kehittäen siellä pitkäjän-
teisesti omaa keho- ja tanssija-
lähtöistä tanssiajatteluaan sekä 
liikettä syvällisesti ymmärtävää 
metodiaan.
AIKA: 30. 8.–22. 9. (ma ja ke, yht. 8 krt)  
klo 9.30–11 · KURSSIMAKSU: € 65 · 

Ilmoittautuminen 16. 8. mennessä:  
jenni.sainio@zodiak.fi

30  KURSSIT & TyöpAjAT

Lisätiedot sekä ilmoittautumi-
set kursseille ja työpajoihin:  
Yleisötyövastaava Jenni Sainio,  
jenni.sainio@zodiak.fi,  
044 094 4948

Sitovat ilmoittautumiset kurs-
seille seitsemän päivää ennen 
kurssin alkua. Tämän jälkeen 
peruutuksesta peritään kurssi-
maksu kokonaisuudessaan. 
Osallistumisensa voi tämän jäl-
keen peruuttaa vain lääkärinto-
distuksella. Varmista paikkasi 
haluamallasi kurssilla ilmoit-
tautumalla hyvissä ajoin.

01 09–20 10 KAIKILLE

TANSSI  
KOKEMUKSENA 
KEHOSSA jA 
MIELESSÄ  
-pERUSKURSSI

Tanssija-koreografi, tanssin-
opettaja Sari palmgren ohjaa 
syyskauden Tanssi kokemuk-
sena kehossa ja mielessä-
peruskurssin, joka koostuu liik-
keellisistä harjoituksista sekä 
helpoista koreografisista har-
joitteista. Työskentelyssä pyri-
tään löytämään tanssin ja liik-
keen keinoja avartaa omaa 
kehollista kokemusta: miten 
havainnoin ja aistin ympäröivää 
maailmaani, miten liike on  
läsnä minussa koko ajan myös 
arjessa. Työskentelyssä keskity-
tään oman liikkumisen lisäksi 
myös toisen kohtaamiseen sekä 
liikkeelliseen vuorovaikutuk-
seen ryhmässä. Kurssi sopii 
sekä vasta-alkajille että pidem-
pään tanssineille.
AIKA: keskiviikkoisin 1. 9.–20. 10.  
klo 18–19.30, yht. 8 krt · pAIKKA: Zodiakin 
harjoitussali B2 · KURSSIMAKSU: € 60 · 

Ilmoittautuminen 18. 8. mennessä:  
jenni.sainio@zodiak.fi
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07 09–26 10 SENIOREILLE

SENIORIKURSSI  
TIISTAISIN

Tanssija Gabriela Aldana-
Kekoni jatkaa syksyllä suositun 
senioreille tarkoitetun kurssin 
ohjaajana. Kurssilla osanottajat 
pääsevät yksinkertaisten liik-
keellisten ja koreografisten har-
joitusten kautta tutustumaan 
omaan liikkumiseensa, kehittä-
mään liiketietoisuuttaan ja 
avaamaan kehollista kokemus-
taan. Osallistuminen ei edellytä 
aikaisempaa tanssikokemusta.
 Kurssilaisilla on mahdolli-
suus osallistua tanssin lukupii-
riin, jossa käydään katsomassa 
nykytanssiesityksiä ja keskus-
tellaan niistä. Lukupiiriä ohjaa 
Zodiakin yleisötyövastaava Jenni 
Sainio.
AIKA: 7. 9.–26. 10. klo 10–11.30, yht. 8 
krt · pAIKKA: Zodiakin harjoitussali B2 · 

KURSSIMAKSU: € 60 · Ilmoittautuminen 24. 8. 
mennessä: jenni.sainio@zodiak.fi

20–24 09 AMMATTILAISILLE

pERFORMANCE  
AS pRACTICE

Australialainen koreografi ja 
tanssitaiteilija Russell Dumas 
ohjaa viisipäiväisen master class 
-työpajan yhdessä oman ryh-
mänsä tanssijoiden kanssa. Päi-
vittäin aloitetaan ryhmän tanssi-
joiden vetämällä tekniikkatun-
nilla ja iltapäivisin perehdytään 
Dumas’n johdolla hänen reper-
tuaariteostensa materiaaliin.
 Kurssilla keskitytään kehon 
linjauksen hakemiseen ja tun-
nistamiseen liikkeessä: pysty-
asennossa kulkevan kehon kan-
nattelun vastakohtana haetaan 
liiketapaa, jota Dumas kuvaa 
termillä »managing instability». 
Mahdollisimman tehokas epä-
vakauden hallinta eri tasoja 
käyttävässä liikkeessä suh-
teessa painovoimaan on 
Dumas’n mukaan kaiken liikku-
misen ydin. 
Russell Dumas on pitkällä urallaan 
työskennellyt useiden tunnettujen 
tanssitaiteilijoiden kanssa, mm. Merce 
Cunningham, Anna price, Steve paxton, 
Lisa Nelson, Nancy Stark-Smith sekä 
esiintynyt useissa ryhmissä kuten Twyla 
Tharp Dance, Trisha Brown Dance Com-
pany, Nederlans Dans Theater ja Cullberg 
Ballet. Russell Dumas on toiminut mel-
bournelaisen Dance Exchangen taiteelli-
sena johtajana vuodesta 1976.

AIKA: 20.–24. 9. klo 10–15, yht. 25 h · pAIKKA: 

Zodiakin näyttämö · KURSSIMAKSU: € 230 · 

Ilmoittautuminen 6. 9. mennessä:  
jenni.sainio@zodiak.fi

06 09–25 10 KAIKILLE

KEHONHUOLTO  
jA pILATES

Tanssija-koreografi, tanssin-
opettaja Sari palmgren ohjaa 
syksyn kaikille avoimen kehon-
huollon kurssin. Kurssi koostuu 
kokonaisvaltaisista kehonhuol-
totunneista, joilla pyritään vah-
vistamaan syviä lihaksia ja 
kehittämään koordinaatiota 
hengityksen ja rentoutuksen 
tärkeyttä unohtamatta. Kurs-
silla keskitytään koko kehon 
hallintaan ja tiedostamiseen. 
Tekniikkoina kurssilla käytetään 
mm. Pilatesta ja syvävenyttelyä. 
Ennakkotietoja tai -taitoja ei 
 tarvita.
AIKA: maanantaisin 6. 9.–25. 10. klo 
18–19.30, yht. 8 krt · pAIKKA: Zodiakin 
harjoitussali B2 · KURSSIMAKSU: € 60 · 

Ilmoittautuminen 23. 8. mennessä:  
jenni.sainio@zodiak.fi
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29 09–20 10 AMMATTILAISILLE

pILATES- 
KURSSI

Jooga- ja Pilates-ohjaaja Katja 
Keränen ohjaa tanssijoiden tar-
peisiin suunnitellun Pilates-
kurssin, jolla keskitytään kehon 
syvien tukilihasten vahvistami-
seen sekä toiminnallisen liikku-
vuuden lisäämiseen klassisten 
ja varioitujen Pilates-liikkeiden 
sekä tasapainoharjoitusten 
avulla. Olennaista Pilates-har-
joittelussa on keskustalähtöi-
syys, tarkkuus sekä voiman ja 
rentouden tasapainoinen suhde. 
Pilates-harjoituksessa syvä 
lateraalinen hengitys ja liike 
sulavat toisiinsa virtaavaksi jat-
kumoksi. Kurssilla tehdään 
myös erityisesti lonkan seudun 
lihaksia avaavia venytyksiä. 
Mukaan oma joogamatto tai 
alusta.
 Keränen on opettanut Pila-
testa vuodesta 2003, tärkeim-
pinä opettajinaan mm. jarmo 
Ahonen, Leslie Carothers, 
Monique Lavoie sekä jill Miller. 
Tällä hetkellä Keränen opiske-
lee pilates-laiteohjaajaksi 
Jarmo Ahosen ja Mitsi pipan 
johdolla.
AIKA: keskiviikkoisin 29. 9.–20. 10.  
klo 9.30–11, yht. 4 krt · pAIKKA: Zodiakin 
harjoitussali C4 · KURSSIMAKSU: € 35 · 

Ilmoittautuminen 15. 9. mennessä:  
jenni.sainio@zodiak.fi
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05 –28 10 AMMATTILAISILLE

pHySICAL  
AND DyNAMIC 
FLOOR WORK

Kolumbialaissyntyinen tanssija, 
tanssinopettaja Fornier Ortiz on 
valmistunut Essenin Folkwang 
Hochschulesta. Tanssijana hän 
on työskennellyt mm. Saksassa 
ja Alankomaissa. Tanssijantyön 
ohella Ortiz on myös opettanut 
paljon, mm. Tanzhaus NRW:ssä 
Saksassa, Salzburg Experimen-
tal Academy of Dancessa (SEAD) 
sekä useilla eurooppalaisilla 
tanssifestivaaleilla. Tunneilla 
lähdetään nivelten liikkeistä 
lämmittämään koko kehoa sekä 
pyritään tiedostamaan selkä-
rangan käyttöä liikkeessä. 
Tavoitteena on oppia tietoista 
kehon energian suuntaamista 
suhteessa lattiaan. Kurssilla 
työstetään mm. kierteistä ja 
vastakohtia sisältävää liikettä. 
Tunnit koostuvat kolmesta 
osasta: lattiatyöskentelystä ede-
tään monipuolisemman kehon-
käytön kautta liikekompositio-
osioon. 
AIKA: 5. 10.–28. 10. (ti ja to, yht. 8 krt) klo 
9.30–11 · pAIKKA: Zodiakin harjoitussali C4 · 

KURSSIMAKSU: € 65 · Ilmoittautuminen 21. 9. 
mennessä: jenni.sainio@zodiak.fi
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27 10–15 12 KAIKILLE

TANSSI  
KOKEMUKSENA 
KEHOSSA  
jA MIELESSÄ  
-pERUSKURSSI

Koreografi Virva Talonen ohjaa 
syyskaudella peruskurssin, joka 
koostuu liikkeellisistä harjoituk-
sista sekä helpoista koreografi-
sista harjoitteista. Työskente-
lyssä pyritään löytämään tans-
sin ja liikkeen keinoja avartaa 
omaa kehollista kokemusta: 
miten havainnoin ja aistin ympä-
röivää maailmaani, miten liike 
on läsnä minussa koko ajan 
myös arjessa. Työskentelyssä 
keskitytään oman liikkumisen 
lisäksi myös toisen kohtaami-
seen sekä liikkeelliseen vuoro-
vaikutukseen ryhmässä. Kurssi 
sopii vasta-alkajille.
AIKA: keskiviikkoisin 27. 10.–15. 12. klo 
17.30–19, yht. 8 krt · pAIKKA: Zodiakin 
harjoitussali B2 · KURSSIMAKSU: € 60 · 

Ilmoittautuminen 13. 10. mennessä: jenni.
sainio@zodiak.fi

27 10–15 12 KAIKILLE

TANSSI  
KOKEMUKSENA 
KEHOSSA  
jA MIELESSÄ 
-jATKOKURSSI

Koreografi Virva Talonen ohjaa 
syyskaudella Tanssi kokemuk-
sena-jatkokurssin, joka koostuu 
liikkeellisistä harjoituksista 
sekä koreografisista harjoit-
teista. Työskentelyssä pyritään 
syventämään tanssin ja liikkeen 
keinoja avartaa omaa kehollista 
kokemusta: miten havainnoin ja 
aistin ympäröivää maailmaani, 
miten liike on läsnä minussa 
koko ajan myös arjessa. Työs-
kentelyssä keskitytään oman 
liikkumisen lisäksi myös toisen 
kohtaamiseen sekä liikkeelli-
seen vuorovaikutukseen ryh-
mässä. Kurssi sopii aikaisem-
man Tanssi kokemuksena 
-kurssin käyneille.
AIKA: keskiviikkoisin 27. 10.–15. 12. klo 
19–20.30, yht. 8 krt · pAIKKA: Zodiakin 
harjoitussali B2 · KURSSIMAKSU: € 60 · 

Ilmoittautuminen 13. 10. mennessä:  
jenni.sainio@zodiak.fi

16 & 23 10 AMMATTILAISILLE

RAHAA TANSSI-
pRODUKTIOLLE? 
– pRODUKTION 
RAHOITUKSEN 
pERUSTEET

Tanssin ammattilaisille tarkoi-
tetulla kurssilla perehdytään 
produktion rahoituksen suunnit-
teluun, kotimaisiin apurahata-
hoihin ja apurahojen hakemi-
seen sekä hyvän hakemuksen 
periaatteisiin. Kukin osallistuja 
saa kurssin puitteissa palau-
tetta apurahahakemuksestaan. 
Kurssille otetaan 12 ensim-
mäistä tanssitaiteilijaa ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Kurssin 
vetäjänä toimii esittävän taiteen 
tuottaja ja kulttuurituotannon 
opettaja johanna Tirronen.
AIKA: 16. 10. ja 23. 10. klo 11–17 · pAIKKA: 

Zodiakin harjoitussali B2 · KURSSIMAKSU:   

€ 60 · Ilmoittautuminen 1. 10. mennessä: 
jenni.sainio@zodiak.fi
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SyKSy 2010 RyHMILLE

GISELLEN KEVEyS  
jA KUOLEMA  
-LIIKETyöpAjA 
yLÄASTE- jA  
LUKIOIKÄISILLE

Und er libet -työryhmän järjes-
tämässä työpajassa liikutaan ja 
keskustellaan Zodiakin syysoh-
jelmistossa nähtävän Gisellen 
keveys ja kuolema -esityksen 
teemojen pohjalta. Erilaisten 
tanssin ja fyysisen teatterin 
 harjoitteiden myötä harjoitel-
laan rohkeutta ja läsnäoloa. 
 Kaikissa harjoitteissa lähesty-
tään yhdessä olemista ilman 
ennakko-oletuksia. Pyrkimyk-
senä on jakaa kokemuksia 
 painon ja keveyden, korkean ja 
matalan sekä kohotetun ja pudo-
tetun välisestä liikkeestä ja 
muutoksesta. Työpajaa ohjaavat 
koreografi Anna Mustonen sekä 
näyttelijät Outi Condit ja Miikka 
Tuominen.
AIKA: viikot 44–47, työpajan tarkka 
ajankohta järjestyy sopimuksen mukaan · 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: jenni.
sainio@zodiak.fi

03 11–08 12 AMMATTILAISILLE

HATHAjOOGAA 
IyENGARIN TApAAN

Jooga- ja Pilates-ohjaaja Katja 
Keränen ohjaa syksyn ammatti-
laisten joogakurssin. Iyengar-
joogalle on tyypillistä asanoiden 
eli jooga-asentojen harjoittele-
misen anatominen tarkkuus 
sekä kehon tasapainoinen lin-
jaaminen. Laji sopii erinomai-
sesti tanssijan kehonhuoltoon 
avaavaksi ja vahvistavaksi har-
joitteluksi. Kehoa lähestytään 
kokonaisuutena: paitsi lihasten 
myös luiden, ihon ja sisäelinten 
tasolla. Olennaista harjoituk-
sissa on levittää tietoinen tark-
kaavaisuus koko kehoon sekä 
herättää oivalluksia kehon 
kineettisistä yhteyksistä ja voi-
malinjoista. Oma joogamatto tai 
alusta mukaan. 
 Keränen on joogannut ja 
opettanut joogaa 90-luvulta 
saakka. Hän opiskelee parhail-
laan kolmatta vuotta iyengar-
joogaopettajaksi. Useiden eri 
joogasuuntauksien jälkeen iyen-
gar-jooga vei hänen sydämensä. 
Tärkeimpinä opettajinaan hän 
mainitsee mm. Rita Kellerin, 
Bob Blaeserin ja Anneli Rautiai-
sen.
AIKA: keskiviikkoisin 3. 11.–8. 12. klo 9.30–
11, yht. 6 krt · pAIKKA: Zodiakin harjoitussali 
C4 · KURSSIMAKSU: € 40 · Ilmoittautuminen 
20. 10. mennessä: jenni.sainio@zodiak.fi

02 11–14 12 SENIOREILLE

SENIORIKURSSI  
TIISTAISIN

Tanssija Gabriela Aldana-
Kekoni ohjaa senioreille loppu-
syksyn kurssin, jossa osanotta-
jat pääsevät yksinkertaisten 
liikkeellisten ja koreografisten 
harjoitusten kautta tutustumaan 
omaan liikkumiseensa, kehittä-
mään liiketietoisuuttaan ja 
avaamaan kehollista kokemus-
taan. Osallistuminen ei edellytä 
aikaisempaa tanssikokemusta.
 Kurssilaisilla on mahdolli-
suus osallistua tanssin lukupii-
riin, jossa käydään katsomassa 
nykytanssiesityksiä ja keskus-
tellaan niistä. Lukupiiriä ohjaa 
Zodiakin yleisötyövastaava jenni 
Sainio.
AIKA: 2. 11–14. 12. klo 10–11.30, yht.  
7 krt · pAIKKA: Zodiakin harjoitussali B2 · 

KURSSIMAKSU: € 50 · Ilmoittautuminen 19. 10. 
mennessä: jenni.sainio@zodiak.fi



KURSSIT & TyöpAjAT  37

SyKSy 2010 RyHMILLE

DEKALOGI- 
ESITySTyöpAjA 
LUKIOIKÄISILLE

Zodiakin syysohjelmistossa 
 nähdään kantaesityksenä 
koreografi Heidi Masalinin ja 
tanssi- ja esitystaiteilija Maija 
Mustosen Kymmeneen käskyyn 
pohjaava ulkotilan nykytanssi-
teos Dekalogi.
 Teokseen liittyy erillinen 
 työpajaosio. Dekalogi-työpajassa 
tehdään teoksen mukaisesti 
pienoisesityksiä pohjautuen 
käskyihin ja niiden merkityk-
seen arjessamme. Työskentely 
tapahtuu suhteessa jokapäiväi-
seen ympäristöömme pohdis-
kellen, kommentoiden ja kokeil-
len. Työpajassa luodaan yhdessä 
pieniä paikkasidonnaisia taide-
teoksia esimerkiksi oman kou-
lun tiloihin – liikkeen, äänen, 
kuvan tai jonkin muun ilmaisu-
välineen keinoin. Työpajan ohjaa 
paikkasidonnaiseen työskente-
lyyn perehtynyt tanssi- ja esitys-
taiteilija Maija Mustonen.
 Työpajan kesto on vähintään 
4 h.
AIKA: viikot 41–42, työpajan tarkka 
ajankohta järjestyy sopimuksen mukaan · 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: jenni.
sainio@zodiak.fi
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SyKSy 2010 RyHMILLE

LEENA jA pERTTI 
-TANSSITEOKSEN 
pROSESSIN 
SEURAAMINEN

Zodiakissa saa ensi-iltansa syk-
syllä kahden nuoren koreogra-
fin, jenni Koistisen ja Virva 
Talosen tanssiteos Leena ja 
Pertti. Se on esitys perheestä ja 
sukulaisuudesta, identiteeteistä 
ja niiden uudelleen määrittämi-
sestä. Teoksessa tanssivat äiti ja 
tytär sekä isä ja tytär. Esityk-
seen liittyy ryhmille liiketyöpaja 
teoksen koreografien vetämänä. 
Työpajassa käsitellään teoksen 
teemoja sekä tutustutaan sen 
liikemateriaaliin itse liikkuen. 
Ryhmillä on myös mahdollisuus 
seurata esityksen harjoituksia 
ennen ensi-iltaa.
AIKA: harjoitusten seuraaminen vkot 
33–36, esityksen katsominen vkot 37–39, 
liiketyöpaja vkosta 40 alkaen, tarkat 
ajankohdat järjestyvät sopimuksen 
mukaan. · Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
jenni.sainio@zodiak.fi
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SyKSy 2010 RyHMILLE

yRITyKSILLE 
RÄÄTÄLöIDyT 
pALVELUT

Kaipaatko yrityksellesi uuden-
laista ohjelmaa virkistyspäivälle 
tai illanviettoon?
 Tarjoamme yrityksille 
 ohjelmallisia paketteja, joissa 
 nykytanssi ja liike on mukana 
hauskalla, herättävällä ja innos-
tavalla tavalla. Kysy lisää!

SyKSy 2010 RyHMILLE

TUTUSTU TANSSIIN
ERILLISOHjELMA 
OppILASRyHMILLE

Zodiak – Uuden tanssin keskus 
on keskeisin ja merkittävin 
nykytanssin tuotantotaho maas-
samme. Tervetuloa tutustumaan 
teoksiin ja tekijöihin kevätkau-
den 2010 aikana. Koulut voivat 
opettajien ja oppilaiden kanssa 
koota kutakin ryhmää kiinnosta-
van tanssipaketin seuraavista 
vaihtoehdoista oman valinnan 
mukaan:

– harjoitusten seuraaminen
– esitys Zodiak – Uuden tanssin 

keskuksessa
– taiteilijatapaaminen: tutustu-

minen tanssijan, koreografin, 
valosuunnittelijan, äänisuun-
nittelijan, puvustajan tai 
lavastajan työhön (tapaami-
nen Zodiakissa esityksen 
yhteydessä tai erikseen 
sovittuna aikana koululla)

– työpaja, jossa oman liikkumi-
sen kautta tutustutaan nyky-
tanssiin ja teoksen teemoihin

– luento/esitelmä nykytans-
sista runsaan video- ja kuva-
materiaalin kera koululla /
Zodiakissa

SyKSy 2010 RyHMILLE

KINESTEETTISET 
KIELITyöpAjAT
KAIKKI  
KOULUASTEET

Zodiakin työpajassa kielen opis-
kelu sujuu tanssien. Aikaisem-
paa tanssikokemusta tai -taitoa 
ei tarvita, sillä työpajassa teh-
dään hauskoja ja yksinkertaisia 
liikeharjoituksia, jotka samalla 
kehittävät kielen ja kulttuurin 
tuntemusta. Erityishuomio työ-
pajoissa on kinesteettisessä 
oppimisessa, jossa osallistumi-
nen, vuorovaikutus ja opiskelu 
yhdistyvät henkilökohtaisiin 
kokemuksiin. Työpaja sopii 
vasta-alkajista jo pidemmälle 
kielen opinnoissa ehtineisiin.
 Työpajan voi tilata omalle 
koululleen. Ajankohta järjestyy 
sopimuksen mukaan.

RUOTSINKIELINEN TyöpAjA 
Ohjaaja Arja Tiili

ENGLANNINKIELINEN TyöpAjA  
Ohjaaja Sally Davison

RANSKANKIELINEN TyöpAjA 
Ohjaaja pierre Seraphin 

SUOMI TOISENA KIELENÄ -TyöpAjA 
Ohjaaja Anu Rajala

MUUT KURSSIT  
jA yLEISöTyö:

WWW.ZODIAK.FI
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PHoTos: MaTTI sePPäNeN ·  JoHaNNa TIrroNeN

this intense unity of voice and 
movement is back in Zodiak pro-
gramme in awaited reprise. 
Choreographer Hanna Brothe-
rus is known for her socially 
aware works that speak to large 
audiences.

8. 8. at 3 pm and 7 pm · 10. 8 at 7 pm · 11. 8 
at 7 pm · 12. 8 at 7 pm · 13. 8 at 7 pm · Pan-
nuhalli · Tickets € 22 /15

reservations:

Zodiak tel (09) 694 4948 
weekdays 10 am to 4 pm

Lippupalvelu 0600 10 800 
(€ 1,83/min + lnc)  
every day 8 am to 8 pm

Buy tickets online:  
www.zodiak.fi

Zodiak – Center for New Dance 
is a progressive dance organisa-
tion and the most significant 
production house of contempo-
rary dance in Finland. The mis-
sion of Zodiak is to produce, 
present and promote works of 
high artistic quality and innova-
tion. 
 Zodiak provides a creative 
environment and collegial plat-
form for independent dance art-
ists and groups. For the audi-
ence, Zodiak offers a versatile 
program of cutting-edge con-
temporary dance, events and 
activities. Zodiak co-produces 
and hosts around 15–20 new 
dance productions per year. It 
also functions as the regional 
center in Helsinki as part of a 
nationwide network of regional 
dance centers in Finland.
 For more info, please visit 
www.zodiak.fi.

20–29 08
LIGHTENING
Deborah Hay is a living legend 
of american postmodern dance 
who has inspired and influenced 
generations of choreographers 
and dancers for more than four 
decades. Hay’s inimitable chore-
ographic power and her unique 
method of »perception practice» 
celebrates the ephemereal 
nature of dance, resulting in an 
authentic experience of time. 
Zodiak and the Helsinki Festival 
are honored to present the new 
creation Lightening for seven 
renowned Finnish dancers. a 
must-see of this season! 

20. 8. at 7 pm (premiere) · 21. 8. at 7 pm 
· 22. 8. at 3 pm · 24. 8. at 7 pm · 26. 8. at 7 
pm · 28. 8. at 7 pm · 29. 8. at 3 pm · Pannu-
halli · Tickets € 30 /20

03–05 09
Tumma (DarK)
Tumma by choreographer Liisa 
risu is thematically based on 
Samuel Beckett’s short story Ill 
Seen Ill Said. as the short story 

08–13 08
EN LÄHDE TÄÄLTÄ SaLaa
(I WON’T LEaVE  
HErE IN SECrET)
Impressive and bold piece with a 
mixed choir of 50 singers and 
three professional dancers 
brings the rough and poetic 
Pannuhalli space to life. origi-
nally premiered in autumn 2009, 
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itself, this dance work is con-
templative, rich in darkness,  
full of associations and open to 
many interpretations. a true 
jewel of the choreographer’s 
career, this magical trio is back 
for three more performances. 

3. 9. at 7 pm · 4. 9. at 7 pm · 5. 9. at 7 pm · 
Zodiak · Tickets € 20 /12

14–25 09
KOLmE HuONETTa  
(THrEE rOOmS)
Lighting designer mia Kivinen, 
space designer Salla Salin and 
sound designer Johanna Storm 
team up to open new doors bet-
ween choreographic thinking 
and visual design: Three rooms 
is a site-specific performance 
that has its starting points in 
light, space and sound. a per-
formative level is created by dis-
tinguished dance artists Joona 
Halonen, Liisa Pentti and Katri 
Soini, each with their unique 
dance solo. 

14. 9. at 8 (premiere) · 16. 9. at 8 pm · 17. 9. 
at 8 pm · 18. 9. at 8 pm · 21. 9. at 8 pm · 
22. 9. at 8 pm · 24. 9. at 8 pm · 25. 9. at 8 
pm · Zodiak C4 · Tickets € 20 /12

18. 9. at 7 pm (premiere) · 19. 9. at 3 pm · 
24. 9. at 7 pm · 25. 9. at 7 pm · 26. 9. at 3 
pm · 1. 10. at 7 pm · 2. 10. at 7 pm · Zodiak · 
Tickets € 20 /12

01–10 10
DEKaLOGI (DECaLOGuE)
The Ten Commandments come 
to life and to our times in an 
urban trek across the ruohol-
ahti area in Helsinki. Choreog-
raphers Heidi masalin and maija 
mustonen have asked them-
selves and eight other dance 
artists: How do the command-
ments relate to our times? are 
they tied to time and space, or 
are they universal and timeless? 
Is there anything missing, did 
God forget something? Ten 
dance interpretations take place 
in the city milieu. Trek begins 
and ends at Zodiak. 

1. 10. at 6 pm (premiere) · 2. 10. at 6 pm · 
3. 10. at 6 pm · 5. 10. at 6 pm · 6. 10. at 
6 pm · 7. 10. at 6 pm · 9. 10. at 6 pm · 10. 10. 
at 6 pm · Zodiak · Tickets € 20 /12

PHoTos: JoHaNNa TIrroNeN · WoLFGaNG WeIMer

11–12 09
aErOWaVES-NIGHT 
(VEN & a COrPO LIBErO  
& Ja Ja DEr JODOK)
aerowaves is a cross-border 
dance performance network of 
over 30 countries, providing 
performance opportunities for 
european dance artists. The 
first aerowaves tour in Finland 
starts at Zodiak, with three 
selected pieces by emerging 
choreographic talents. Triple-
bill evening includes spanish 
group La macana with their duet 
VEN, Italian Silvia Gribaudi with 
her solo A corpo libero and Ger-
man POGOensemble with the 
trio Ja Ja der Jodok.

11. 9. at 7 pm · 12. 9. at 7 pm · Zodiak · 
Tickets € 20 /12

18 09–02 10
LEENa Ja PErTTI
(LEENa aND PErTTI)
What happens when parents 
born in the 1950s and their 
1970s children meet on stage, in 
the year 2010? This dance with 
daughter and dad (choreogra-
pher Jenni Koistinen and her 
father Pertti), and daughter and 
mom (choreographer Virva 
Talonen and her mother Leena), 
creates a living portrait of family 
relations – in vibrant colours.  
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07–16 10
HurmIOLLISESSa TILaSSa
(IN aN ENCHaNTED STaTE)
Choreographer ulla Koivisto is a 
pioneer of Finnish contempo-
rary dance. Influenced by the 
heritage of the late merce Cun-
ningham, Koivisto creates a new 
piece with two dancers, one cel-
list, a visual artist and a lighting 
designer. The piece consists  
of several enchanting and 
enchanted solos and their dia-
logues, creating an elastic space 
of visual tensions, movement 
and sound.

7. 10. at 7 pm (premiere) · 9. 10. at 7 pm · 
10. 10. at 3 pm · 15. 10. at 7 pm · 16. 10. at  
7 pm · Zodiak · Tickets € 20 /12

of experimental performance 
artists. The group is known for 
their interest in bodily extremes 
and the question of emotions on 
stage. Co-production with the 
international Moving in Novem-
ber dance festival. 

30. 10. at 8 pm (premiere) · 31. 10. at 
3 pm · 1. 11. at 7 pm · 6. 11. at 7 pm · 7. 11. 
at 3 pm · 9. 11. at 7 pm · 11. 11. at 7 pm · 
12. 11. at 7 pm · 14. 11. at 3 pm · 16. 11. at 
7 pm · Zodiak · Tickets € 20 /12

05 11
mamuSKa HELSINKI 
Zodiak’s hugely popular, inter-
disciplinary performance club 
night consists of short perform-
ances in a relaxed atmosphere. 
This surprising event is open for 
artistic experiments, wild ideas 
and small masterpieces of all 
genres. Mamuska Helsinki is 
part of the international 
Mamuska Nights Network.  
Free admission. 

5. 11. from 8 pm onwards at Zodiak · 
Free admission

2009), which has already toured 
in several european countries. 
His new creation Moral Parallel 
for four dancers explores the 
decisions and possibilities of the 
body, in each moment.  

24. 11. at 7 pm (premiere) · 26. 11. at 7 pm · 
27. 11. at 7 pm · 30. 11. at 7 pm · 1. 12 at 
7 pm · 2. 12. at 7 pm · 3. 12. at 7 pm · 4. 12. 
at 7 pm · Zodiak · Tickets € 20 /12

PHoTos: esKo KoIvIsTo · JoHaNNa TIrroNeN · JaaNa TaMMINeN 

24 11–04 12
mOraL ParaLLEL
Dancer Joona Halonen made his 
choreographic breakthrough 
with Whispering Cosmos (Zodiak 

15–17 12
ILmaLauTTurIT & KaTu
(aErIaL FErrymEN & STrEET)
Zodiak autumn season ends 
with a double-bill evening by 
house-choreographer Ervi 
Sirén. sirén’s approach to cho-
reography is based on the 
dancer: she has the unique abil-
ity to bring out new flavours and 
colours of movement. Duet by 
Kaisa Niemi and Harri Kuore-
lahti resonates the organic unity 
of sound and movement. solo by 
dancer Katri Soini is a joyful and 
energetic study of walking. 

15. 12. at 7 pm (premiere) · 16. 12. at 7 pm · 
17. 12. at 7 pm · Zodiak · Tickets € 20 /12

15–16 10 
Z-FrEE: mIKKO HyNNINEN
Z-free is Zodiak’s series of 
work-in-progress events. In the 
autumn season, Z-free presents 
a demo by sound designer mikko 
Hynninen. Hynninen and four 
performers work on a piece for 
electric guitars. Free admission.

15. 10. at 6 pm · 16. 10. at 6 pm ·  
Zodiak studio C4 · Free admission

30 10–16 11
GISELLEN KEVEyS Ja KuOLEma
(GISELLE’S LIGHTNESS  
aND DEaTH)
The tragic women of the ballet 
classic Giselle rise up in venge-
ance in the new performance 
concept by und er libet, a group 
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Liput 35/30  Minna Tervamäen ja Kaari Martinin 
On a string on kahden tanssijan tulkinta Sibeliuksen 
viulukonsertosta. www.companiakaarimartin.fi 

On a string

Savoy-teatteri 1.-4.12.2010 klo 19  

Tervamäki & 
Martin

- Korppi ja kello - 
It sax



KARTTUNEN KOLLEKTIV 
SUSANNA LEINONEN 
COMPANY

yhteisillassa
digital duende & And The Line Begins To Blur
 
16.9., 18.9., 19.9., 22.9., 24.9., 25.9., 26.9., 29.9.
esitykset klo 19 paitsi 19.9. ja 26.9. klo 15

Stoa Itä-Helsingin kulttuurikeskus 
Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki
Liput: 19/15/12€ 
Lipunmyynti: (09) 310 12000 (pvm), stoa.
lipunmyynti@hel.� , tai www.lippupalvelu.�  
Ennen 15.8.2010 lunastetetuista lipuista 10% alennus

KARTTUNEN KOLLEKTIV /

SUOMALAINEN VOITTAA AINA.
Tuom

o Railo

(tilaukset@tanssilehti.fi) www.tanssilehti.fi.
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Zodiak – Uuden tanssin keskus 
on suomalainen ja kansainväli-
nen nykytanssin tuotanto-, esi-
tys- ja tapahtumakeskus ja Hel-
singin tanssin aluekeskus. Se 
tarjoaa nykytanssin tekijöille 
kokoavan toimintayhteisön ja 
tuotanto-organisaation. Ylei-
sölle Zodiak tarjoaa monimuo-
toisia kohtaamispintoja tanssi-
taiteeseen.
 Zodiak – Uuden tanssin kes-
kusta ylläpitää Zodiak Presents 
ry. Zodiakin taiteellinen toiminta 
perustuu korkeaan laatuun ja 
tanssitaiteen uudistamiseen, ja 
siitä vastaa Zodiakin taiteellinen 
johtaja yhdessä taiteellisen joh-
toryhmän kanssa. Zodiak on 
tunnettu merkittävänä, innova-
tiivisena ja omaleimaisena toi-
mijana niin kotimaassa kuin 
kansainvälisestikin. Zodiakin 
toimintaa tukevat opetus-
ministeriö ja Helsingin kau-
punki.

LIPUnMYYnTI

Zodiak (09) 694 4948  
arkisin klo 10–16 tai  
zodiak@zodiak.fi
Lippupalvelu 0600 10 800  
(€1,83/min + pvm)  
joka päivä 8–20

Lippuja Zodiakin esityksiin voi 
varata ja ostaa Lippupalvelun 
verkkokaupasta, puhelinpalve-
lusta ja myyntipisteistä. Varatut 
liput voi lunastaa myös R-kios-
keilta. Lippukaupat ja R-kioskit 
perivät omat toimituskulunsa 
noudon yhteydessä. Lippupalve-
lun TicketFast-sähköpostilippu 
toimitetaan heti sähköpostitse. 
 Varatut liput voi lunastaa 
myös ovelta tuntia ennen esi-
tystä. Liput voi maksaa kätei-
sellä, pankkikortilla sekä  
Visa- ja Visa Electron -korteilla. 
Zodiak hyväksyy maksuvälineinä 
myös kulttuurisetelin (Smartum 
Oy), virikesetelin (Luottokunta) 
sekä supersetelin (Suomen 
 Hoitoseteli Oy). Zodiakin järjes-
tämiä kursseja ja työpajoja voi 
maksaa näiden lisäksi myös lii-
kuntaseteleillä (Smartum Oy). 

Verkkosivuiltamme 
www.zodiak.fi löydät 
aina ajankohtaiset esi-
tys- ja tapahtumatiedot 
sekä videonäytteitä, 
taiteilijahaastatteluja, 
otteita teosarvioista, 
valokuvia ja muuta 
lisämateriaalia. Voit 
myös liittyä Zodiakin 
postituslistalle ja tilata 
sähköisen uutiskirjeen, 
joka tuo tuoreimmat 
uutiset suoraan omaan 
sähköpostiisi.
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Zodiak – Uuden tanssin keskus
Tallberginkatu 1 B/154
00180 Helsinki
(09) 694 4948
www.zodiak.fi
zodiak@zodiak.fi

Henkilökunta
ToIMInnAnJoHTAJA

Raija Ojala, (09) 7268 8988  
raija.ojala@zodiak.fi
TAITEELLInEn JoHTAJA

Vera Nevanlinna  
(hoitovapaalla 7. 9. 2010 asti)
Harri Kuorelahti, 040 702 7399
harri.kuorelahti@zodiak.fi
TUoTTAJA

Outi Järvinen, (09) 7268 8989 
outi.jarvinen@zodiak.fi
TIEDoTTAJA

Jaana Tamminen,  
(09) 694 4948, 040 516 8956 
jaana.tamminen@zodiak.fi
YLEISÖTYÖVASTAAVA

Katja Kirsi (toimivapaalla)
Jenni Sainio, 044 094 4948  
jenni.sainio@zodiak.fi
TEKnInEn VASTAAVA / ÄÄnIMESTARI

Petteri Mård, 040 741 0750 
petteri.mard@zodiak.fi
VALoMESTARI

Anna Pöllänen, 050 521 1579 
anna.pollanen@zodiak.fi

Hallitus
PUHEEnJoHTAJA

Liisa Korpiniitty (Risu)
JÄSEnET

Jenni Koistinen,  
Iisak Lusua, Antti Nykyri,  
Hanna Pajala-Assefa,  
Liisa Pentti,  
Raija-Sinikka Rantala 
Jaakko Simola,  
Johanna Tirronen

TERVETULoA!

Zodiak sijaitsee Kaapelitehtaalla 
Helsingin Ruoholahdessa. Kaa-
pelitehtaan vieressä on raitio-
vaunu 8:n päätepysäkki ja Ruo-
holahden metroasemalle on 
noin 700 metrin kävelymatka. 
Porkkalankatua pitkin kulkevat 
kaikki Espooseen menevät T-
linjat sekä bussit 20, 21V, 65A ja 
66A.

Zodiak näyttämö, V-ovi
Zodiak studio C4,  
C-rappu 4. kerros
Zodiak studio B2,  
B-rappu 2. kerros
Zodiak toimisto,  
B-rappu 1 ½ kerros
Pannuhalli, P-ovi

Alennukset
Zodiakin alennettu lipunhinta 
koskee opiskelijoita, eläkeläisiä, 
työttömiä sekä teatterialan 
ammattilaisia. Alennuksen saa 
näyttämällä siihen oikeuttavan 
voimassaolevan kortin. 
 Vähintään kymmenen hengen 
ryhmät voivat ostaa lippuja eri-
tyiseen ryhmähintaan. Ryhmä-
varaukset suoraan Zodiakista  
p. (09) 694 4948. Kysy myös 
 räätälöityjä paketteja ryhmille, 
yhteisöille ja yrityksille!

Zodiak sarjakortti
Zodiakin esityksiin voi ostaa vii-
den esityskerran sarjakortteja. 
Henkilökohtaiset sarjakortit 
ovat voimassa vuoden ensim-
mäisestä käyttöpäivästä. Sarja-
kortteja voi ostaa lipunmyyn-
nistä ennen esitystä tai tilata 
suoraan Zodiakin verkkosivuilta 
www.zodiak.fi. Sarjakortin hinta 
on € 60 (normaalihinta) tai € 40 
(alennushinta). 

Lippujen hinnat 2010
LIPUT ESITYKSIIn € 20 /12
SARJAKoRTTI € 60 / 40
RYHMÄT € 17 /10
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Oyj

ECONOMY

SU 08.08 15:00 PAnEn LÄHDE TÄÄLTÄ SALAA

19:00 PAnEn LÄHDE TÄÄLTÄ SALAA

TI 10.08 19:00 PAnEn LÄHDE TÄÄLTÄ SALAA

KE 11.08 19:00 PAnEn LÄHDE TÄÄLTÄ SALAA

To 12.08 19:00 PAnEn LÄHDE TÄÄLTÄ SALAA

PE 13.08 19:00 PAnEn LÄHDE TÄÄLTÄ SALAA

PE 20.08 19:00 PAnLIGHTEnInG

LA 21.08 19:00 PAnLIGHTEnInG

SU 22.08 15:00 PAnLIGHTEnInG

TI 24.08 19:00 PAnLIGHTEnInG

To 26.08 19:00 PAnLIGHTEnInG

LA 28.08 19:00 PAnLIGHTEnInG

SU 29.08 15:00 PAnLIGHTEnInG

PE 03.09 19:00 ZoDTUMMA

LA 04.09 19:00 ZoDTUMMA

SU 05.09 19:00 ZoDTUMMA

LA 11.09 19:00 ZoDAERoWAVES

SU 12.09 15:00 ZoDAERoWAVES

TI 14.09 20:00 C4KoLME HUonETTA

To 16.09 20:00 C4KoLME HUonETTA

PE 17.09 20:00 C4KoLME HUonETTA

LA  18.09 19:00 ZoDLEEnA JA PERTTI

20:00 C4KoLME HUonETTA    

SU 19.09 15:00 ZoDLEEnA JA PERTTI

TI 21.09 20:00 C4KoLME HUonETTA

KE 22.09 20:00 C4KoLME HUonETTA

PE 24.09 19:00 ZoDLEEnA JA PERTTI

20:00 C4KoLME HUonETTA

LA 25.09 19:00 ZoDLEEnA JA PERTTI

20:00 C4KoLME HUonETTA

SU 26.09 15:00 ZoDLEEnA JA PERTTI

PE 01.10 18:00 ZoDDEKALoGI

19:00 ZoDLEEnA JA PERTTI

LA 02.10 18:00 ZoDDEKALoGI

19:00 ZoDLEEnA JA PERTTI

SU 03.10 18:00 ZoDDEKALoGI

TI 05.10 18:00 ZoDDEKALoGI

KE 06.10 18:00 ZoDDEKALoGI

To 07.10 18:00 ZoDDEKALoGI

19:00 ZoDHURMIoLLISESSA TILASSA

LA 09.10 18:00 ZoDDEKALoGI

19:00 ZoDHURMIoLLISESSA TILASSA

SU 10.10 15:00 ZoDHURMIoLLISESSA TILASSA

18:00 PAnDEKALoGI

PE 15.10 18:00 C4Z-fREE

19:00 PAnHURMIoLLISESSA TILASSA

LA 16.10 18:00 C4Z-fREE

19:00 PAnHURMIoLLISESSA TILASSA

LA 30.10 20:00 ZoDGISELLEn KEVEYS JA KUoLEMA

SU 31.10 15:00 ZoDGISELLEn KEVEYS JA KUoLEMA

MA 01.11 19:00 ZoDGISELLEn KEVEYS JA KUoLEMA

PE 05.11 20:00 ZoDMAMUSKA HELSInKI

AIKA · TIME ESITYS/PAIKKA · PERfoRMAnCE/VEnUE AIKA · TIME ESITYS/PAIKKA · PERfoRMAnCE/VEnUE

E

E

E = ensi-ilta · ZOD = Zodiak, Kaapelitehdas,  
Tallberginkatu 1 · PAN = Pannuhalli,  
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 ·  
C4 = Zodiak Studio C4, Kaapelitehdas,  
Tallberginkatu 1, C-rappu, 4. krs.

ESITYSKALEnTERI · 
CALEnDAR

E

E

E

ELoKUU

SYYSKUU

E

E

LA 06.11 19:00 ZoDGISELLEn KEVEYS JA KUoLEMA

SU 07.11 15:00 ZoDGISELLEn KEVEYS JA KUoLEMA

TI 09.11 19:00 ZoDGISELLEn KEVEYS JA KUoLEMA

To 11.11 19:00 ZoDGISELLEn KEVEYS JA KUoLEMA

PE 12.11 19:00 ZoDGISELLEn KEVEYS JA KUoLEMA

SU 14.11 15:00 ZoDGISELLEn KEVEYS JA KUoLEMA

TI 16.11 19:00 ZoDGISELLEn KEVEYS JA KUoLEMA

KE  24.11 19:00 ZoDMoRAL PARALLEL

PE 26.11 19:00 ZoDMoRAL PARALLEL

LA 27.11 19:00 ZoDMoRAL PARALLEL

TI 30.11 19:00 ZoDMoRAL PARALLEL

E

MARRASKUU

E

LoKAKUU

E

E

KE 01.12 19:00 ZoDMoRAL PARALLEL

To 02.12 19:00 ZoDMoRAL PARALLEL

PE 03.12 19:00 ZoDMoRAL PARALLEL

LA 04.12 19:00 ZoDMoRAL PARALLEL

KE 15.12 19:00 ZoDILMALAUTTURIT & KATU

To 16.12 19:00 ZoDILMALAUTTURIT & KATU

PE 17.12 19:00 ZoDILMALAUTTURIT & KATU

JoULUKUU

E




