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ZODIAKIN KEVÄÄSSÄ KOKEMUS PUHUU JA TANSSII
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kevätkauden ohjelmiston läpi kulkee vahvana punaisena lankana
sukupolviteema. Toinen useampaa teosta yhdistävä aihe on ihmisen ja luonnon välinen suhde. Kehollista
viisauttaan jakavat erityisesti näkemykselliset naistaiteilijat, niin koreografeina kuin esiintyjinä. Vahvojen
naisten kevättä täydentää kolme miessooloa, joissa valolla on vahva rooli.
Kevätohjelmistossa nähdään kuusi kantaesitystä, kaksi kotimaista vierailua sekä uusintaesityksiä kolmesta
aiemmin Zodiakissa ensi-iltansa saaneesta teoksesta. Kotimaista tarjontaa täydentää 4.–9. helmikuuta
järjestettävä Sivuaskel / Side Step Festival 2014 eri ikäisine kansainvälisine vieraineen.
Kauden ensimmäinen kantaesitys nähdään maaliskuussa. Ohjaaja-dramaturgi Katariina Nummisen
luotsaaman työryhmän esitys Zoo saa ensi-iltansa 7. maaliskuuta. Korkeasaaressa salaa äänitettyihin
puheisiin pohjautuva teos nähdään Kaapelitehtaan Pannuhallissa yhdeksän kertaa. Zoon koreografiasta
vastaa Anna Maria Häkkinen ja valosuunnittelusta Säde-palkittu Minna Tiikkainen.
Kevään muut kantaesityskoreografit ovat Taneli Törmä, Mikko Hyvönen, Carl Knif, Virva Talonen ja Sanna
Kekäläinen. Esiintyjinä kevään ohjelmistossa nähdään muun muassa taiteilijaprofessori Pirjo YliMaunula, Tuovi Rantanen, Arja Raatikainen, taiteen akateemikko Marjo Kuusela ja Riikka Räsänen.
Kauden käynnistää Joona Halosen ja viiden miestanssijan vangitseva Straight. Viime keväänä yleisön
suosikiksi noussut teos palaa nyt Zodiakin ohjelmistoon neljän uusintaesityksen voimin. Straight valtaa
Pannuhallin 28.1.–1.2.
Uusintaesityksenä nähdään myös viime syksynä ihastuttanut Hanna Pajala-Assefan ja Abdissa "Mamba"
Assefan herkkävireinen duetto Erään rakkauden historia. Teosta esitetään yhteensä neljä kertaa
Kanneltalossa ja Itäkeskuksen Stoassa. Viime marraskuussa ensi-iltansa saanut Elina Pirisen ekstaattinen
Personal Symphonic Moment on mahdollista kokea uudelleen osana Sivuaskel-festivaalia.
Kevään kotimaisina vierailuesityksinä nähdään freelance-taiteilija, kuraattori Johanna Tuukkasen iholle
tuleva MAP OF SCARS sekä kajaanilaisen Routa-ryhmän teos Suden huuto (kor. Kira Riikonen).
Kevään koko ohjelmisto Zodiakin verkkosivuilla osoitteessa www.zodiak.fi/#esitykset.

Varaslähtö kevääseen otetaan jo ensi viikolla, kun kaikki Zodiakin kevään koreografit työryhmineen
esittäytyvät kauden avajaisiltamissa pienin ohjelmanumeroin. Avajaisiltamia vietetään Zodiakin
näyttämöllä torstaina 23.1. klo 19 alkaen. Lähtölaukaus kevätkaudelle toimii samalla vaihtoehtoisena
tiedotustilaisuutena. Ennakkoilmoittautumisia iltamiin toivotaan ke 22.1. mennessä.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Lisätiedot, ilmoittautumiset avajaisiltamaan sekä Straight-teoksen lehdistölippuvaraukset:
Tiedottaja Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, puh. 09 694 4948
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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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