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VIIMEINEN TANSSI ENNEN MAAILMANLOPPUA
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen vuoden viimeisenä kantaesityksenä nähdään osuvasti tanssijakoreografi Janina Rajakankaan ryhmäteos Viimeinen tanssi ennen maailmanloppua. Teos on saanut
innoitteensa niin maailman tuhoutumista käsittelevistä katastrofielokuvista kuin tunnetuista
uskomuksista, joiden mukaan vanha maailma loppuu vuonna 2012 ja uusi aika alkaa. Minkälaisia
tunteita ajatus maailmanlopun läheisyydestä herättää? Millainen on tämän maailmankaikkeuden
viimeinen tanssi?
Rajankankaan koreografiassa maailmanlopun tunnelmaa tarkastellaan erityisesti unohtamisen ja
läheisrakkauden teemojen kautta. Intensiivisesti sykkivässä liiketeoksessa esiintyvät koreografin
itsensä lisäksi tanssijat Rea-Liina Brunou, Jukka Tarvainen ja Laura Vesterinen. Äänisuunnittelusta
ja livemusiikista vastaa Jouni Tauriainen ja valosuunnittelusta Vespa Laine. Teoksen lavastajana toimii
Laura Sariola ja dramaturgina Niina Miettinen.
Tanssiteoksen valmistamisen rinnalla työryhmä vetää koreografi Janina Rajakankaan johdolla
yleisötyöpajan nimeltään Viimeinen tanssi. Työpajaan on valittu hakemusten perusteella kymmenen
eri-ikäistä ja erilaisista taustoista tulevaa osallistujaa, jotka pääsevät luomaan oman viimeisen
tanssinsa työryhmän avustuksella. Työpajassa syntyneet yksilölliset tanssit esitetään Viimeinen tanssi
ennen maailmanloppua -esitysten yhteydessä Zodiakissa 27.11., 29.11. ja 1.12.
Janina Rajakangas (s. 1978) on valmistunut tanssijaksi London Contemporary Dance Schoolista vuonna
2000 ja koreografiksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2010. Hän on tanssinut mm. maineikkaassa Iztok
Kovac'in tanssiryhmässä En-Knap Sloveniassa ja Frauke Requardt & Co:n teoksissa Englannissa.
Rajakankaan kokemuksellinen koreografia Todistajien tanssiaiset kantaesitettiin Zodiakin Z-in-motion
festivaalilla keväällä 2008 ja uusintaperiodilla teos nähtiin Zodiakin ohjelmistossa keväällä 2009.

Janina Rajakangas:
VIIMEINEN TANSSI ENNEN MAAILMANLOPPUA
(Kantaesitys)
Ensi-ilta 24.11.2011 klo 19
Zodiak – Uuden tanssin keskus (Tallberginkatu 1, ovi V)
Muut esitykset 26.11. klo 19, 27.11. klo 15, 29.11. klo 19, 1.12. klo 19, 3.12. klo 19
Viimeinen tanssi -yleisötyöpajan esitykset 27.11. klo 14, 29.11. klo 18, 1.12. klo 18
Liput 20/12 €. Yleisötyöpajan esitykset samalla lipulla!
Lippuja ennakkoon Lippupalvelusta.

Lisätiedot ja lehdistölippuvaraukset:
Tiedottaja Kaisa Rissanen, Zodiak (09) 694 4948 tai kaisa.rissanen@zodiak.fi
LEHDISTÖKUVAT: www.zodiak.fi > Medialle > Lehdistökuvat > 2011

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.
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