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Mikä on koti?
- Kotimatkalla-tanssiteos etsii fyysistä ja henkistä kotia

Kotimatkalla on koreografi Jenni Koistisen ohjaama yhteisöllinen esitys, jossa etsitään kotia
Kannelmäessä. Intiimissä teoksessa vieraillaan kolmessa kannelmäkeläisessä kodissa sekä otetaan
haltuun julkisia tiloja. Esitys on Uuden tanssin keskus Zodiakin ja Kanneltalon yhteistuotanto.
Kotimatkalla kysyy mitä koti tarkoittaa meille. Millaisissa paikoissa, asioissa ja mielenmaisemissa
olemme kotonamme - tai kodittomia?
- Koti herättää ihmisissä valtavasti erilaisia mielikuvia. Kaikki esityksessä mukana olevat asiat ovat
nousseet osallistujien kokemuksista ja ehdotuksista, koreografi Jenni Koistinen kertoo.
- Monesti ensimmäinen mielikuva kodista on turvallinen, rajattu ja yksityinen alue. Maailmanlaajuisesti
ajateltuna tämä on kuitenkin vain harvojen etuoikeus. Aiheeseen liittyy myös tällä hetkellä hyvin
ajankohtainen kysymys: keitä päästämme sisään ja kenet suljemme ulos?, hän jatkaa.
Kotimatkalla on osa Zodiakin Minun nimeni on -yhteisötaidehanketta. Hankkeen tämän vuoden pääteema
on koti.
Kotimatkalla-teoksessa esiintyy kaksi ammattitaiteilijaa sekä joukko ei-ammattilaisia helsinkiläisiä.
Teosta on harjoiteltu pitkin viime kevättä liiketyöpajassa kerran viikossa. Myös teoksen äänimaailma on
syntynyt osin Minun nimeni on -työpajassa. Esityspaikkoina toimivat kodit löydettiin avoimen haun kautta.
Kanneltalon edestä Sitratorilta alkavaan esitykseen mahtuu kerralla vain 15 katsojaa. Esitys kulkee reitin
kolmen yksityiskodin välillä, hakeutuen lopulta kohti lähiömaiseman takana häämöttävää horisonttia.
Minun nimeni on -hanketta tukee Helsingin kulttuurikeskus. Tunnelmia hankkeen työpajoista ja
tapahtumista löytyy aktiivisesti päivitettävästä blogista osoitteesta http://minunnimeni.blogspot.fi.
Kotimatkalla on myös osa Zodiakin yleisötyön 10-vuotisjuhlasyksyn ohjelmaa.

Kantaesitys:
JENNI KOISTINEN: KOTIMATKALLA
Koreografia: Jenni Koistinen
Esiintyjät: Sari Palmgren, Jukka Tarvainen, Kotimatkalla-teoskurssilaiset, yksityiskotien asukkaat
Äänisuunnittelu: Juuso Hannukainen
Äänimateriaalin toteutus: Juuso Hannukainen, Minun nimeni on -orkesteri
Valo- ja äänitekniikka: Anna Pöllänen & Hannu Nummela
Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Kanneltalo
Kesto: n. 2 h
Ensi-ilta: ti 25.8.2015 klo 19.00, Kannelmäki. Esitys alkaa Kanneltalon edestä Sitratorilta (Klaneettitie 5)
Muut esitykset: to 27.8. klo 19.00 | pe 28.8. klo 19.00 | ma 31.8. klo 19.00
Taiteilijatapaaminen to 27.8. esityksen jälkeen.
Liput: 13/9 €. www.lippupalvelu.fi. Lippuja voi ostaa Kanneltalon lipunmyynnistä arkisin ma–pe klo 12–
13.30 ja 14–18 sekä tuntia ennen esityksiä. Lippuja voi varata arkisin ma–pe klo 12–18 puh. (09) 310 12000
(pvm).
Lisätiedot ja lehdistölippuvaraukset: tiedottaja Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, (040) 719 2016.
Lehdistökuvat: www.zodiak.fi > Medialle > Lehdistökuvat > Syksy 2015

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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