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KIITETTY KESKISUOMALAINEN TANSSIDEBYYTTI HELSINKIIN	
  
Jyväskyläläinen Tanssiryhmä Off/Balance esiintyy syyskuussa Helsingissä debyyttiteoksellaan
Kynnyksellä. Ryhmän vierailevien koreografien Veli Lehtovaaran ja Mikko Hyvösen monitasoinen teos
on livemuusikon ympärille rakennettu kokonaisuus, jonka muodossa yhdistyy tanssiesitys ja konsertti.
Lehtovaaran ja Hyvösen teosajattelu leikkii kiinnostavasti näkyvän ja näkymättömän vahvalla
vastaparilla sekä teatterin illuusiolla. Koreografipari saattaa ryhmäteoksessaan esiin humoristisen
älykkäästi vaikutteita sekä suomalaisesta että belgialaisesta nykytanssiperinteestä. Myös
tanssitaiteen historia on läsnä, joskin siihen suhtaudutaan kevyesti ja hetkessä pysytellen.
Askelkoreografian, improvisaation ja valppaan havainnoinnin yhdistyessä syntyy rytmisesti tarkkaa,
mutta muodoltaan arvaamatonta ja vireää uutta tanssia. Fyysinen tanssijakvartetto ja herkästi
läsnäoleva muusikko saattavat yleisön tutun ja tuntemattoman rajalle, uuden kynnykselle.
Veli Lehtovaara ja Mikko Hyvönen ovat valmistuneet keväällä 2010 alan arvostetuimpiin kouluihin
lukeutuvasta PARTSista (Performing Arts Research and Training Studios), Brysselistä. Tällä hetkellä
kumpikin heistä työskentelee osittain Suomessa ja osittain Belgiassa. Lehtovaara on aloittanut tänä
syksynä kaksivuotiskautensa Zodiakin housekoreografina ja esittäytyy nyt koreografina ensimmäistä
kertaa Zodiakin näyttämöllä. Teoksessa esiintyvät Lehtovaaran ja Hyvösen lisäksi Tanssiryhmä
Off/Balancen perustajajäsenet Elina Häyrynen ja Terhi Kuokkanen sekä muusikko-äänisuunnittelija
Oula Susi.
Kynnyksellä sai ensi-iltansa Jyväskylän Kesässä 16.7. ja se esitettiin heinäkuussa myös Täydenkuun
Tanssit -festivaalilla Pyhäjärvellä. Odotettu Helsingin ensi-ilta nähdään 27.9. Zodiakissa.
Teos on Tanssiryhmä Off/Balancen, Keski-Suomen Tanssin Keskuksen ja Zodiak – Uuden tanssin
keskuksen yhteistuotanto.	
  
Tanssiryhmä Off/Balance:
KYNNYKSELLÄ – On the Threshold
[yhteistuotanto)
Helsingin ensi-ilta 27.9.2011 klo 19
Zodiak – Uuden tanssin keskus (Tallberginkatu 1)
Muut esitykset 28.9. klo 19, 29.9. klo 19
Liput 20/12 €
Lippuja ennakkoon Lippupalvelusta.
Lisätiedot ja lehdistölippuvaraukset:
Tiedottaja Kaisa Rissanen, Zodiak (09) 694 4948 tai kaisa.rissanen@zodiak.fi
LEHDISTÖKUVAT: www.zodiak.fi > Medialle > Lehdistökuvat
Zodiak – Uuden tanssin keskus on suomalainen ja kansainvälinen nykytanssin
tuotanto-, esitys- ja tapahtumakeskus ja Helsingin tanssin aluekeskus. Zodiak toimii
nykytanssin tekijöiden kokoavana toimintayhteisönä ja tuotanto-organisaationa.
Zodiak on tunnettu merkittävänä, innovatiivisena ja omaleimaisena toimijana niin
kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja

kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.
ZODIAK Uuden tanssin keskus Center for New Dance
Tallberginkatu 1B/154, FI–00180 Helsinki, tel +358 9 694 4948, fax +358 9 562 5805, email zodiak@zodiak.fi
www.zodiak.fi

