TIEDOTE PRESS
Helsingissä 9.8.2013

REDDRESS JA WALKAPOLIS –
ZODIAKIN SYKSY ALKAA HELSINGIN JUHLAVIIKOILLA
KUTSU ZODIAKIN SYYSKAUDEN AVAJAISILTAMIIN
KESKIVIIKKONA 14.8. KLO 19 ZODIAK STAGE (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 ovi V, 00180 Hki)

Lähtölaukaus syyskaudelle on ennakkokatselmus Zodiakin tulevaan kauteen. Rento illanvietto kokoaa
yhteen alkavan kauden koreografit työryhmineen. Taiteilijat esittäytyvät pienin ohjelmanumeroin
tarjoten samalla esimakua tulevista teoksista. Avajaisiltamissa on myös mahdollista tavata ja
haastatella syyskauden taiteilijoita. Paikalla ovat muun muassa Zodiakin house-koreografina juuri
aloittanut Walkapolis-teoksen ohjaaja Maija Hirvanen sekä Aamu Song Reddress-työryhmineen.
Ilmoittautumiset iltamiin sekä haastattelupyynnöt ti 13.8. mennessä: kaisa.rissanen@zodiak.fi.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Zodiak – Uuden tanssin keskuksen sisältörikkaassa syysohjelmistossa tanssiteos ja koreografinen
ajattelu löytävät monia eri muotoja. Esityskausi alkaa Pannuhallissa 16.–20.8. kun muotoilija Aamu
Songin suunnittelema Reddress ottaa yleisön syleilyynsä kymmenessä erilaisessa kokonaisuudessa
musiikkia, tanssia, puhetta ja yllätyksiä. Monimuotoisissa esitysilloissa punaisen jättimekon pukevat
päälleen mm. norjalainen vokaalitaiteilija ja säveltäjä Maja S. K. Ratkje, tsekkiläinen laulaja-viulisti
Iva Bittová, helsinkiläinen kamarikuoro Grex Musicus Marjukka Riihimäen johdolla, elektropopbändi
Sin Cos Tan sekä avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja. Musiikkiohjelman on kuratoinut viulisti
Pekka Kuusisto ja hän myös avaa esiintyjänä Reddress-esityssarjan. Nyt ensimmäistä kertaa
Reddressissä nähdään myös tanssia. Koreografi-ohjaaja Minna Vainikaisen johdolla jättimäisen
mekon helmoissa esiintyvät vahvat tanssijat Hanna Ahti, Ima Iduozee ja Valtteri Raekallio.
Tuotannosta vastaa Zodiak ja Helsingin juhlaviikot.
Koreografi ja taiteilija Maija Hirvasen kävelyteos Walkapolis vie erityislaatuisille reiteille ja
sivupoluille joille tulee harvoin eksyttyä. Kävelyreittien varrella kohdataan eri taiteilijoiden
hätkähdyttäviä pienoisteoksia: esityksiä, musiikkia ja tanssia. Reittejä on kaksi. Yksi vie
asfalttiviidakkoon Kallion kujille, toinen taas Eläintarhan villiin luontoon keskellä kaupunkia.
Walkapolis on Maija Hirvasen ensimmäinen teos Zodiakin house-koreografina. Sen toteuttamiseen
osallistuu suomalaisia ja kansainvälisiä taiteilijoita, muun muassa näyttelijät Niina Sillanpää ja Miikka
Tuominen, muusikko Ville Ahonen, kuvataiteilija Tellervo Kalleinen ja tanssija-koreografit Mia Habib
(Tel Aviv) ja Steinunn Ketilsdóttir (Reykjavik). Kävelyt lähtevät Eläintarhan huvilalta 18.8.–31.8. Tarkka
aikataulu ja muu oheismateriaali löytyy osoitteesta www.walkapolis.fi. Teos toteutetaan Zodiakin,
Fyysillisen aikalaistaiteen ystävät ry:n ja Helsingin juhlaviikkojen yhteistuotantona.
Zodiakin syksyn näytöskausi on kokonaisuudessaan voimallinen kattaus eri-ikäisten koreografien
teoksia, joissa tarkastellaan muun muassa oman elämän ja tanssin historiaa sekä tanssitaan esiin
ajankohtaisia kannanottoja. Ohjelmistossa nähdään kantaesityksiä house-koreografi Maija Hirvasen
lisäksi monipuolisilta tekijöiltä Simo Kellokumpu, Vincent Roumagnac & Aurélie Pétrel, Hanna
Pajala-Assefa, Ervi Sirén, Andrius Katinas, Elina Pirinen ja Sonya Lindfors. Eurooppalaista
nykytanssia syyskuussa esittelevässä Fall For Dance -yhteisillassa teoksillaan vierailevat koreografit
Sofia Dias, Vítor Roriz ja Ludvig Daae.

Lisätiedot ja lehdistölippuvaraukset:
Tiedottaja Kaisa Rissanen, Zodiak (09) 694 4948 tai kaisa.rissanen@zodiak.fi
Lehdistökuvat: www.zodiak.fi > Medialle > Lehdistökuvat > Syksy 2013

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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