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ESITTEEN TOIM
ITUS:  

Piia Ahonen, Harri Kuorelahti
KÄÄN

N
ÖKSET: Antti Autio, Piia Ahonen

KAN
N

EN KUVA: 
Soili Huhtakallio: For God 
Kuva: Katri N

aukkarinen
ULKOASU: Petri Sum

m
anen

PAIN
O: Ecoprint, 2018

Zodiakin ohjelm
iston esityksistä 

ja kursseista löytyy runsaasti 
lisätietoa Zodiakin verkkosivuilta 

w
w

w.zodiak.fi  

M
ore info on Zodiak’s perform

ances 
and w

orkshops can be found on 
w

w
w.zodiak.fi/en

Minä olen liike. Kuka sinä olet?

UUDEN ÄÄRELLÄ OLEMISEN IHANUUS

Pitelet käsissäsi uuden tanssin keskus Zodiakin kevät-
esitettä. Zodiak on tänä keväänä m

onen uuden asian 
edessä. N

äistä yleisöm
m

e kannalta näkyvin on ohjel -
m

istom
m

e levittäytym
inen Kaapelitehtaan tuttujen 

m
aisem

ien lisäksi m
yös Itäkeskuksen Stoaan. Anna 

m
etron kuljettaa!

 
Kevään ohjelm

istoon valitut teokset käsittelevät 
m

uun m
uassa ikiaikaista suhdettam

m
e kanssatove-

reihin ja luontoon; uskontoon, uskoon ja tuntem
atto-

m
aan, sekä om

an historian vaikutusta tähän hetkeen 
ja om

an aikuiseläm
än vaiheisiin. Lisäksi useat kevään 

teoksista haastavat vallitsevia rakenteita ja kaanoneita 
fem

inistisellä otteella.
 

Kukin koreografi ja taiteilijaryhm
ä käsittelee näitä 

teem
oja om

alla tavallaan, m
utta aina koreografisen 

ajattelun sekä kehon, liikkeen ja tanssin näyttäm
öl-

listäm
isen keinoin.

 
Täm

än toteutum
isessa ovat usein avainroolissa 

kum
ppanitaiteilijat kuten valo- ja äänisuunnittelijat. 

N
ykytanssiteokset avautuvatkin m

yös lähitaidem
uo-

tojen avittam
ina. Jos pidät visuaalisuudesta ja kuvatai-

teista, tai m
usiikin eri m

uodoista, anna nykytanssille 
m

ahdollisuus tarjota seuraavat eläm
yksesi. 

 
Tervetuloa uuden tanssin pariin!

THE SW
EETNESS OF DOING SOMETHING NEW

You are holding in your hands the spring program
m

e 
of Zodiak – Centre for N

ew
 Dance. This spring Zodiak 

is doing m
any new

 things, and doing things in a new
 

w
ay. The m

ost prom
inent of these is the expansion of 

our program
 from

 the fam
iliar Cable Factory to cultural 

centre Stoa in Itäkeskus. Let the m
etro bring you to us!

 
The works curated into the spring program

m
e focus 

on the nature and essence of hum
ankind, relationships 

betw
een hum

an beings, and their perpetual connec-
tions to nature, religion, faith and the unknow

n – but 
also on the im

pact of our personal histories on the 
present m

om
ent and the stages of one’s adult life. Each 

group of artists approaches the questions from
 their 

ow
n angle, but alw

ays through choreographic thinking 
and using the body, m

otion and dance.
 

In all this, lighting and sound designers often play an 
essential role. Indeed, contem

porary dance can easily 
be approached through other form

s of art. If you like 
visual arts or different form

s of m
usic, w

hy not give a 
contem

porary dance perform
ance a chance to be your 

next eye-opening art experience. 
 

W
elcom

e to the w
orld of new

 dance!

Harri Kuorelahti
Taiteellinen johtaja | Artistic Director
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  YHTEISILTA | DOUBLE-BILL W
ITH

Mira Kautto: 
Station to Station to Station

KON
SEPTI, KOREOGRAFIA | 

CHOREOGRAPHY, CON
CEPT: 

Laura Jantunen
TAN

SSI | DAN
CE: 

Pauliina Sjöberg, Laura 
Jantunen
TILA JA ÄÄN

I | SPACE AN
D SOUN

D: 
Destroyer2048 (Ilm

ari Karhu 
& Tatu N

enonen)
PUVUSTUS | COSTUM

ES: 
Hanne Jurm

u
TUOTAN

TO | PRODUCTION
: 

Zodiak – Uuden tanssin 
keskus, Laura Jantunen
RESIDEN

SSIT | RESIDEN
CIES: 

M
ustarinda (Hyrynsalm

i), 
Ehkä-tuotanto (Turku)

Laura Jantunen 
TalviW

inter crushes us in its arm
s, never gently. 

Its frost-bitten, cold fingers grip our out-
sides and push us in. – Laura N

en

W
inter, created by Laura Jantunen and 

her w
orkgroup, explores the spatial, 

atm
ospheric, bodily and psychological 

characteristics of w
intertim

e, gradually 
fleshing out the persona, the colours, the 
characteristics and the bodily qualities of 
the coldest season. 
 

W
inter is the first installm

ent of 
Laura Jantunen’s four-part series The 
Four Seasons. Each part of the series, a 
stage counterpart of Antonio Vivaldi’s Le 
Quattro Staggioni (1725), is created during 
and inspired by the season in question.

Talvi rutistaa m
eidät syliinsä. Se ei tee sitä 

hellästi. Pakkasen purem
illa kylm

illä sor-
m

illaan se tarrautuu pintaam
m

e ja painaa 
m

eidät sisälle. – Laura N
en

Laura Jantusen ja työryhm
än yhdes-

sä synnyttäm
ä Talvi tarkastelee talven 

tilallista, tunnelm
allista, kehollista ja 

m
ielensisäistä m

aailm
aa. Teosprosessin 

aikana piirtyy vähitellen esiin kyseisen 
vuodenajan om

a persoona väreineen, 
luonteenpiirteineen ja kehollisuuksi -
neen. 
 

Talvi on ensim
m

äinen osa Laura Jan-
tusen neliosaisesta teossarjasta Neljä 
Vuodenaikaa. Sarjan jokainen osa teh-
dään kyseisen vuodenajan aikana ja siitä 
vaikuttuen. Teossarja on esityksellinen 
vastine Antonio Vivaldin viulukonsertol-
le Le Quattro Staggioni (1725).

22.01.–29.01. 
K

AN
TAESITYS | PREM

IERE

KUVA: AAPO HUHTA

zodiak.fi/#esitykset

Mira Kautto
Station to Station to Station

22.01.–29.01.
K

AN
TAESITYS | PREM

IERE

M
ira Kauton sooloteos Station to Station 

to Station on yhtäaikaisesti sekä näky-
m

ä tulevaisuudesta että selkäytim
estä 

nouseva m
uisto. Esityksessä haaveillaan 

käyttäen välineenä m
enneiden asioiden 

palasia ja pim
eyden eri sävyjä; näköky-

vyn rajoilla häilyviä m
aisem

ia.
 

Station to Station to Station suhtau -
tuu nostalgiaan tarkoitusperäisesti kuvi-
teltuna m

enneisyytenä. Esitys on sattu-
m

anvaraisesti m
uotoutuva aikakapseli, 

joka viittaa sekä johonkin tulevaan että 
kurottaa m

enneeseen. 
 

M
atkaa tekevät yksi esiintyjä (M

ira 
Kautto), joka voi ainakin välillä olla kuka 
tahansa; Tim

o Kaukolam
m

en elektro-
ninen live-säestys sekä Jenni Pystysen 
näyttäm

ökuvat, jotka ovat joko ennakko-
aavistus tai kuva m

enneisyydestä.

M
ira Kautto’s new

 solo perform
ance Sta-

tion to Station to Station is sim
ul taneously 

a vision from
 the future and a visceral 

m
em

ory. It dream
s through fragm

ents 
of things long gone, travelling through 
different shades of darkness and land-
scapes, at tim

es flickering at the edge 
of perception.
  

Station to Station to Station considers 
nostalgia as a fabricated version of the 
past, and m

uddles nostalgic perceptions 
of the past into an unused, unfam

iliar 
constellation.
  

The journey is m
ade by a single per -

form
er (M

ira Kautto), w
ho – at least 

m
om

entarily – can be anyone; Tim
o 

Kaukolam
pi’s electronic live sounds 

and Jenni Pystynen’s evocative scenic 
visions.

EN
SI-ILTA | PREM

IERE
22.01. klo 19 Zodiak Stage
24.01. klo 19*
25.01. klo 19
26.01. klo 15!
29.01. klo 19
* Taiteilijatapaam

inen |  
Post-perform

ance discussion

Liput | Tickets:
30,50/24,50/16,50 €

YHTEISILTA | DOUBLE-BILL W
ITH

Laura Jantunen: 
Talvi

KOREOGRAFIA, TAN
SSI | 

CHOREOGRAPHY, DAN
CE: 

M
ira Kautto

M
USIIKKI JA LIVESÄESTYS |  

M
USIC AN

D LIVE SOUN
DS: 

Tim
o Kaukolam

pi
VALO- JA TILASUUN

N
ITTELU | 

LIGHTIN
G AN

D SPATIAL DESIGN
: 

Jenni Pystynen
TUOTAN

TO | PRODUCTION
: 

Zodiak – Uuden tanssin 
keskus, M

ira Kautto
RESIDEN

SSI | RESIDEN
CY: 

Kekäläinen & Com
pany / 

Keidas-residenssi (Helsinki), 
Ehkä-tuotanto (Turku), Great 
Am

ber Concert Hall (Liepaja)

KUVA: JARN
O PARKKIM

A

zodiak.fi/#esitykset
4
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Sivuaskel | Side Step
Festival 2019

Vuoden 2019 Sivuaskel-festivaali järjes-
tetään 1.–9. helm

ikuuta Kaapelitehtaalla 
ja Itäkeskuksen Stoassa. Aiem

m
in kuu-

sipäiväisenä järjestetty festivaali kasvaa 
vuonna 2019 yhdeksänpäiväiseksi.
 

Täm
än vuoden Sivuaskel-festivaalin 

teem
a on sukupuolen, seksuaalisuuden 

ja identiteetin m
oninaisuus. Ohjelm

is-
toon on valittu useam

pi sooloteos, joissa 
teem

aa lähestytään tekijöiden henkilö-
kohtaisten kokem

usten kautta. Teokset 
haastavat historiallisesti totuuksina pi -
dettyjä jaotteluja, m

äärittelyjä ja kate-
gorioita. 
 

Festivaalin päävieras vuonna 2019 on 
tanskalaissyntyinen, Brysselissä työs-
kentelevä M

ette Ingvartsen. Ingvartsen 
on ollut jo useita vuosia yksi eurooppa -
laisen nykytanssin keskeisiä tekijöitä, 
jolta on aiem

m
in nähty Suom

essa vain 
yksi yhteisteos.

Side Step Festival 2019 takes place on 
1–9 February at the Cable Factory and 
in Stoa Cultural Centre in Itäkeskus. For 
the 2019 edition, the festival’s custom

ary 
duration of six days is extended to nine.
 

The them
e of this year’s festival is the 

diversity of gender, sexuality and iden-
tity. The festival program

 includes sev-
eral solo perform

ances that explore the 
them

e through the personal experiences 
of the artists, frequently challenging the 
divisions, definitions and categories that 
are often considered historical truths. 
 

The festival’s m
ain guest is the Da-

nish-born, currently Brussels-based 
dancer/choreographer M

ette Ingvartsen. 
She has been one of the central figures of 
European contem

porary dance for years, 
yet has only appeared in one ensem

ble 
piece in Finland prior to the festival.

Soili Huhtakallio
For God

27.02.–06.03.
K

AN
TAESITYS | PREM

IERE

Kuolem
an piirtäm

ä eläm
än hauras raja. 

M
itä sen ajattelu saa ihm

isessä aikaan?

Koreografi Soili Huhtakallion ja työryh-
m

än For God tarkastelee m
erki tyksen 

rakentum
ista ja m

erkityksellisyyden ko-
kem

usta. Teos pohtii kriittisesti tarvetta 
löytää olem

isen m
erkitys om

an kehon 
ulkopuolelta, ideaaleista ja jum

alista, 
sekä toisaalta taiteen historiaa yliais-
tisen jäljittelijänä.
 

Soili Huhtakallio valm
istui koreogra-

fiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakou-
lusta vuonna 2016. Huhta kallion m

atka 
uskon kysym

ysten, tanssin ja naisen 
kehon problem

aattisen suhteen parissa 
alkoi jo nuorena. M

onien radikaalien vai-
heiden jälkeen hän haluaa keskustella 
aiheesta taiteen keinoin.

The fragile outline of life traced by death. 
W

hat does thinking about it do to the hu-
m

an being?

For God, created by choreographer Soili 
Huhtakallio and her workgroup, explores 
the construction of m

eaning and the ex-
perience of m

eaningfulness. It considers 
critically the need to locate the m

eaning 
of existence som

ew
here outside the body 

w
hile, on the other hand, exploring the 

role of art as som
ething that im

itates the 
extrasensory.
 

Soili Huhtakallio graduated as a cho-
reographer from

 the Theatre Academ
y 

of Uniarts Helsinki in 2016. Her journey 
grappling the often com

plicated rela-
tionships betw

een faith, dance and the 
fem

ale body started at a young age. After 
m

any radical phases she now
 w

ants ad-
dress these them

es through her art.

KUVA: KATRI N
AUKKARIN

EN

zodiak.fi/#esitykset
zodiak.fi/#esitykset

EN
SI-ILTA | PREM

IERE
27.02. klo 19 Zodiak Stage
01.03. klo 19*
03.03. klo 15
05.03. klo 19
06.03. klo 19
*Taiteilijatapaam

inen | 
Post-perform

ance discussion

Liput | Tickets:
30,50/24,50/16,50 €

KOREOGRAFI | CHOREOGRAPHER: 
Soili Huhtakallio
SÄVELTÄJÄ | COM

POSER: 
M

ikko Sarvanne
ÄÄN

ISUUN
N

ITTELIJA |  
SOUN

D DESIGN
ER: 

Roy Bosw
ell

VALOSUUN
N

ITTELIJA |  
LIGHTIN

G DESIGN
ER: 

Teo Lanerva
DRAM

ATURGI | DRAM
ATURGE: 

Em
il Uuttu

PUKUSUUN
N

ITTELIJA |  
COSTUM

E DESIGN
ER: 

Siru Kosonen
TUOTAN

TO | PRODUCTION
: 

Zodiak – Uuden tanssin 
keskus, Soili Huhtakallio & 
Em

il Uuttu
RESIDEN

SSI | RESDEN
CY: 

Centre de Création 
Chorégraphique 
Luxem

bourgeois TROIS C-L, 
(Luxem

bourg), yhteistyössä 
| incollaboration w

ith: JoJo 
– Oulun Tanssin Keskuksen 
kanssa

Liput | Tickets: 
30,50/24,50/16,50 €
Tiketti, Lippu.fi

Festivaalipassi (sis. 6 
esitystä + elokuva) | 
Festival pass (incl.  
6 perform

ances + film
):  

60 €, Tiketti

ESITYKSET | PERFORM
AN

CES:

Sim
one Aughterlony & 

Hahn Row
e: 

Biofiction

Sam
ira Elagoz:

Cock, Cock... W
ho's 

There?

M
ette Ingvartsen:

69 positions

JULI/JON
:

Everything Rem
ains

Sorour Darabi:
Savušun

M
ette Ingvartsen:

21 pornographies

LISÄKSI | IN
 ADDITION

:

Sam
ira Elagoz:

Craigslist Allstars 
(elokuva | film

)

Luentoja, keskusteluja, 
työpajoja | Lectures, 
discussions, w

orkshops

TUKIJAT | SUPPORTED BY:
Opetus- ja kulttuurim

inisteriö
Taiteen edistäm

iskeskus
Helsingin kaupunki
Goethe-Institut Finnland
YHTEISTYÖSSÄ |  
IN

 COLLABORATION
 W

ITH:
Stoa
HIAP – Helsinki International 
Artist Program

m
e

TeM
e

w
w

w
.zodiak.fi/sivuaskel

01.02.–09.02.
FESTIVAALI | FESTIVAL

KUVA: JEN
S SETHZM

AN

6
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KUVA: M
IA KIVIN

EN

19.03.–30.03. 
K

AN
TAESITYS | PREM

IERE

Liisa Pentti
Hauraat silmät – Fragile eyes

Liisa Pentin Hauraat silm
ät – Fragile eyes 

on tanssia, tekstiä ja m
usiikkia yhdistä-

vä esitys, jonka lähtökohtana on rans-
kalaisen filosofin ja kirjailijan Hélène 
Cixous’n edelleen ajankohtainen fem

i-
nistinen klassikko M

edusan nauru. 
 

H
auraat 

silm
ät 

-esitys 
siirtää 

Cixous’n teem
at perform

atiivisen toi -
m

innan ja unen tasolle. Se on im
m

er-
siivinen kudos, jossa äänim

aailm
a ja 

Cixous’n tekstien pohjalta kehittyneet 
tilanteet, uudet tekstit ja laulut synnyt-
tävät hallusinaation kaltaisia olotiloja.
 

Kuuden esiintyjän (m
m

. Blaue Frau 
-duon Sonja Ahlfors ja Joanna W

ingren) 
esittäm

ä teos liikkuu eri esitystaiteiden 
rajapinnoilla ja väleissä. Esitys tuo nä-
kyviin sen haurauden, joka liittyy saavu-
tettuihin etuihin sekä niiden puolustam

i-
seen ja ylläpitäm

iseen.

Fragile Eyes by Liisa Pentti, based on The 
Laugh of the M

edusa (1975) by the French 
philosopher and author Hélène Cixous, 
com

bines dance, text and m
usic.

 
Fragile Eyes takes the them

es ex-
plored by Cixous onto the level of per-
form

ative action and dream
like logic. 

The perform
ance in an im

m
ersive fab-

ric w
here the audioscape and situations, 

new
 texts and songs inspired by Cixous’ 

thinking, evoke hallucinatory states of 
being.
 

The perform
ance, by six perform

ers 
(e.g. Sonja Ahlfors and Joanna W

ingren 
from

 the duo Blaue Frau), navigates the 
borderlines betw

een various perform
ing 

arts. It highlights the fragility of w
hat has 

been achieved, but also how
 the achieve-

m
ents are defended and m

aintained.

EN
SI-ILTA | PREM

IERE
19.03. klo 19 Zodiak Stage
21.03. klo 19
22.03. klo 19
24.03. klo 15
26.03. klo 19*
27.03. klo 19
29.03. klo 19
30.03. klo 15!
* Taiteilijatapaam

inen | 
Post-perform

ance discussion

Liput | Tickets:
30,50/24,50/16,50 €

KON
SEPTI JA OHJAUS |  

CON
CEPT AN

D DIRECTION
: 

Liisa Pentti
ESIIN

TYJÄT | PERFORM
ERS: 

Sonja Ahlfors, Joanna 
W

ingren, Bo M
advig sekä 

kolm
e m

uuta esiintyjää
VALOSUUN

N
ITTELU |  

LIGHTIN
G DESIGN

: 
M

eri Ekola
ÄÄN

ISUUN
N

ITTELU |  
SOUN

D DESIGN
: 

Jouni Tauriainen
PUKUSUUN

N
ITTELU |  

COSTUM
E DESIGN

: 
Ingvill Fossheim
DRAM

ATURGI | DRAM
ATURGE: 

Titta Halinen
TUOTTAJA | PRODUCER: 
Inari Pesonen
TUOTAN

TO | PRODUCTION
: 

Tanssiryhm
ä Liisa Pentti 

+Co, Zodiak – Uuden Tanssin 
Keskus

Titta Court – Pirjo Yli-Maunula / Flow Productions
[mute]

Flow
 Productionsin [m

ute] tarkastelee 
puhum

attom
uutta, konfliktin välttäm

is-
tä, häpeää ja kasvojen m

enettäm
isen 

pelkoa. Yhdelle aikuiselle ja yhdelle 
lapselle luotu esitys käsittelee aihet -
taan siekailem

attom
asti surrealistis-

ten elem
enttien ja m

ustan huum
orin 

sävyttäm
änä. 

 
Aikuisten tekem

ässä koreografiassa 
puhum

attom
uutta lähestytään lapsen 

näkökulm
asta. Tekijät ovat halunneet 

kuvata, m
iltä aikuisen käyttäytym

inen 
näyttäytyy lapsen silm

in. Teoksen tee-
m

at ja tasot kuuluvat silti aikuisille, 
vaikka lavalla nähdään aikuisen esiin-
tyjän kanssa lapsiesiintyjä. 
 

Teoksen ensi-ilta oli 4.11.2017 Ou-
lussa Kulttuuritalo Valveella. Helsingis-
sä teoksen esittävät Pirjo Yli-M

aunula ja 
12-vuotias Pinja Palosaari.

[m
ute], by Flow

 Productions, focuses on 
silence, the avoidance of conflict, sham

e 
and the fear of losing one’s face. Cho-
reographed for one adult and one child 
perform

er, [m
ute] explores the subject 

m
atter in an unhesitating style toned with 

surreal elem
ents and black hum

our.
 

The choreography, m
ade by adults, 

approaches the refusal to speak from
 the 

perspective of children. The m
akers of 

[m
ute] want to show

 w
hat the behavior of 

adults looks like through the eyes of the 
children. Even though a child perform

er 
is seen on the stage w

ith the adult, the 
them

es and the various layers of [m
ute] 

belong firm
ly to the realm

 of adults.
 

[m
ute] prem

iered at Cultural Centre 
Valve in Oulu on N

ovem
ber 4, 2017. In 

Helsinki the w
ork is perform

ed by Pirjo 
Yli-M

aunula and the 12-year-old Pinja   
Palosaari .

EN
SIESITYS |  

FIRST PERFORM
AN

CE

04.04. klo 19* Stoa
(Turunlinnantie 1)
05.04. klo 19
* Taiteilijatapaam

inen | 
Post-perform

ance discussion

Liput | Tickets:
31,00/25,00/16,50 €
Huom

! w
w

w
.lippu.fi

KOREOGRAFIA | CHOREOGRAPHY: 
Titta Court ja Pirjo Yli-
M

aunula
ESIIN

TYJÄN
Ä HELSIN

GIN
 ESITYKSESSÄ 

| PERFORM
ER IN

 HELSIN
KI: 

Pirjo Yli-M
aunula

LAPSITAN
SSIJA HELSIN

GIN
 

ESITYKSESSÄ |  
CHILD DAN

CER IN
 HELSIN

KI: 
Pinja Palosaari
VALOSUUN

N
ITTELU |  

LIGHTIN
G DESIGN

: 
Jukka Huitila
SÄVELLYS | COM

POSITION
: 

Aake Otsala, George  
Bandoek Apostolakis
ÄÄN

ELLIN
EN

 OHJAUS |  
SOUN

D DIRECTION
: 

Aake Otsala
PUVUSTUS JA LAVASTUS |  
COSTUM

E AN
D SET DESIGN

: 
Heidi Kesti
TEOSTEKSTI JA N

ÄYTTÄM
ÖKUVAT | 

PERFORM
AN

CE TEXT AN
D PHOTOS: 

Janne-Pekka M
anninen

EN
N

AKKOKUVAT | PR PHOTOS: 
Pekka M

äkinen. 
TUOTAN

TO | PRODUCTION
: 

Flow
 Productions 

TUKIJAT | SUPPORTED BY: 
Taiteen edistäm

iskeskus, 
Oulun kaupunki ja  
M

ajaoja-säätiö. 
EN

SI-ILTA | PREM
IERE: 

4.11.2017, Kulttuuritalo Valve 
(Oulu)

KUVA: JAN
N

E-PEKKA M
AN

N
IN

EN

zodiak.fi/#esitykset
zodiak.fi/#esitykset

04.04.–05.04.
VIERAILUESITYS |  
GUEST PERFORM

AN
CE

8
9



KUVA: UUPI TIRRON
EN

Sari Palmgren 
Lame Tamer

Zodiakin uuden housekoreografin Sari 
Palm

grenin teos Lam
e Tam

er käsitte-
lee alistam

ista ja ihm
isen eläim

ellistä 
puolta. Se on esitys villeydestä ja kesyt-
täm

isestä. 
 

Ihm
isen suhde toisiin eläim

iin ja m
ui-

hin ihm
isiin on kom

pleksinen kokonai-
suus, jota ei voi selittää m

ustavalkoisel-
la kahtiajaolla. Ihm

inen m
uun m

uassa 
toivoo itselleen villiyttä, m

utta haluaa 
kesyttää ym

pärillään olevat. Toisaalta 
ihm

isen halu kahtiajakoihin, “m
eihin ja 

toisiin”, on reviiritietoisen eläim
en toi-

m
intaa. 

 
Lam

e Tam
er tuo näyttäm

ölle rin-
nakkain näm

ä dualism
iparit sekä luon-

non kokonaisuutena, jossa kaikella on 
paikkansa. Voiko ihm

inen olla kum
ppani 

hallitsem
isen sijaan? Lam

e Tam
er saa 

ensi-iltansa Kajaanissa helm
ikuussa 

2019 Routa Com
panyn osatuottam

ana.

Zodiak’s new
 house choreographer Sari 

Palm
gren’s Lam

e Tam
er focuses on sub-

jugation, the anim
al side of hum

anity and 
the relationships betw

een hum
an beings 

and anim
als. It is an exploration of w

ild-
ness and tam

ing.
 

The relationships betw
een hum

an 
beings and anim

als are a com
plex 

w
hole that cannot be reduced to black-

and-w
hite dualities. The hum

an being 
desires, am

ong other things, w
ildness 

– yet still w
ants to tam

e those around 
him

 or her. The hum
an being’s desire 

for dichotom
ies, the us and them

, is the 
m

odus operandi of territorial anim
als. 

 
Lam

e Tam
er brings to the stage both 

these dichotom
ies and the nature as a 

w
hole w

here everything has its place. 
Could the hum

an being be a com
pan -

ion instead of a ruler? Lam
e Tam

er pre-
m

ieres in Kajaani in February 2019.

10.04.–11.04. 
VIERAILUESITYS |  
GUEST PERFORM

AN
CE

EN
SIESITYS |  

FIRST PERFORM
AN

CE

10.04. klo 19 Zodiak Stage
11.04. klo 19*
* Taiteilijatapaam

inen | 
Post-perform

ance discussion

Liput | Tickets:
30,50/24,50/16,50 €

KOREOGRAFIA JA OHJAUS |  
CHOREOGRAPHY AN

D DIRECTION
: 

Sari Palm
gren

ESIIN
TYJÄT | PERFORM

ERS: 
Katri Soini, Kaisa N

iem
i, 

Pekka Louhio, Jukka Peltola, 
Sari Palm

gren 
VALO- JA VIDEOSUUN

N
ITTELU |  

LIGHTIN
G AN

D VIDEO DESIGN
: 

Pietu Pietiäinen
PUKUSUUN

N
ITTELU |  

COSTUM
E DESIGN

: 
Karoliina Koiso-Kanttila
ÄÄN

ISUUN
N

ITTELU | SOUN
D DESIGN

: 
Tuom

as N
orvio

TUOTAN
TO | PRODUCTION

: 
Sari Palm

gren, Routa 
Com

pany
RESIDEN

SSI | RESIDEN
CY: 

O Espaço do Tem
po 

(M
ontem

or-o-N
ovo)

EN
SI-ILTA | PREM

IERE: 
20.2.2019, Generaattori 
(Kajaani)

Liisa Risu – Mirva Mäkinen – Sonja Jokiniemi
Music+

16.04.–27.04.
K

AN
TAESITYS | PREM

IERE

M
usic+ on kolm

en tekijän teos 12 tanssi-
jalle, esineille ja tilalle. M

usic+ on yksin-
kertainen ja graafinen suurm

uodoiltaa n 
m

utta kom
pleksinen ja elävä pienm

uo-
doissaan – kuin geom

etrisen arkkiteh-
tuurin sisään kasvava m

etsä. M
usic+ on 

instrum
entin soittoa, ja tuo instrum

entti 
on tila-aika-avaruus. 
 

Tekoprosessissa m
usiikkia tarkas-

tellaan aistillisena tilakokem
uksena ja 

tanssia potentiaalisena ääniveistokse-
na. Inspiraation lähteenä toim

ii sanapari 
”haunted air”.
 

Esityksen koreografit ovat Liisa Risu 
ja M

irva M
äkinen. Kolm

as koreografi 
Sonja Jokiniem

i on m
ukana visuaali -

sen koreo grafian tekijänä. Lisäksi työ-
ryhm

ään kuuluvat äänitaiteilija Jussi 
Saivo, valo suunnittelija Jukka Huitila 
sekä peräti 12 eri sukupolvia edustavaa 
tanssijaa. 

M
usic+ is a perform

ance for 12 dancers, 
objects and space. On the m

acro level, 
M

usic+ is sim
ple and graphic, yet its 

m
icro levels are com

plex and organic. It 
resem

bles a forest grow
ing inside geo-

m
etric architecture. M

usic+ is the playing 
of an instrum

ent – and that instrum
ent 

is spacetim
e.

 
The artistic process of M

usic+ focuses 
on m

usic and sound as a sensory and 
spatial experiences and on the potential 
of dance as sound sculptures. The w

ords 
“haunted air” have provided a shared 
source of inspiration.
 

Choreographers of the w
ork are Liisa  

Risu and M
irva M

äkinen. The third creator,  
Sonja Jokiniem

i, is engaged w
ith visual 

choreography. The w
orkgroup also in -

cludes sound artist Jussi Saivo, lighting 
designer Jukka Huitila and no less than 12 
dancers of different ages and generations.

KUVA: JUSSI SAIVO

zodiak.fi/#esitykset
zodiak.fi/#esitykset

EN
SI-ILTA | PREM

IERE
16.04. klo 19 Stoa
17.04. klo 19
24.04. klo 19*
25.04. klo 19
27.04. klo 15!
*Taiteilijatapaam

inen | 
Post-perform

ance discussion

Liput | Tickets:
31,00/25,00/16,50 €
Huom

! w
w

w
.lippu.fi

ESIIN
TYJÄT | PERFORM

ERS: 
Krista-Julia Arppo, 
Satu Halttunen, Hanna 
Heino, Heini Herm

unen, 
Soili Huhtakallio, M

inna 
Karttunen, Anne-M

aarit 
Kinnunen, Anni Koskinen, 
M

eeri Lem
piäinen, N

inu 
Lindfors, M

irva M
äkinen, 

Tuuli Vahtola ja Soile 
Voim

a  
SUUN

N
ITTELIJATYÖRYHM

Ä |  
ARTISTIC W

ORKIN
G TEAM

: 
Liisa Risu, M

irva M
äkinen, 

Sonja Jokiniem
i

SEKÄ | TOGETHER W
ITH

ÄÄN
ITAITEILIJA | SOUN

D ARTIST: 
Jussi Saivo
VALOSUUN

N
ITTELIJA |  

LIGHTIN
G DESIGN

ER: 
Jukka Huitila
TUOTAN

TO | PRODUCTION
: 

Zodiak – Uuden tanssin 
keskus, Stoa, Circus 
M

axim
us, Liisa Risu

YHTEISTYÖSSÄ |  
IN

 COLLABORATION
 W

ITH: 
Outokum

pu Riveria,  
Tanssin koulutusohjelm

a
RESIDEN

SSI | RESIDEN
CY: 

Biotaiteen seuran 
Ars Bioarctica 
-residenssiohjelm

a 
(Kilpisjärvi)

10
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Valtteri Raekallio
Muistikuvia – Recollections

07.05.–28.05.
K

AN
TAESITYS | PREM

IERE

M
uistikuvia – Recollections on Valtte-

ri Raekallion uusi teos, yhteistyössä 
tanssija Annam

ari Keskisen sekä viulisti 
M

eriheini Luodon kanssa. Se käsittelee 
kohtaam

ista viidentoista vuoden kohtaa-
m

attom
uuden jälkeen. M

issä kulkevat 
m

uistojen, fiktion ja kerronnan rajat? 
 

M
uistikuvia – Recollections on auto -

fiktiivinen esityshybridi, jossa toteutu-
m

attom
at tulevaisuudet, kuviteltu yh-

teinen historia, ylivirittyneet m
inäkuvat 

ja om
an kuolevaisuuden kohtaam

inen 
m

uodostavat kehyksen kolm
en taiteili-

jan vuoropuhelulle. 
 

Esitys venyttää totuuden rajoja luo -
den sirpaleisen m

aailm
an tiedostam

at-
tom

asta; m
uistom

m
e ovat valheellisia 

ja tulkinnanvaraisia, ja rakennam
m

e 
identiteettim

m
e aina niistä luom

iem
m

e 
kertom

usten pohjalta.

Recollections is Valtteri Raekallio’s lat-
est perform

ance, created in collabora-
tion w

ith dancer Annam
ari Keskinen and 

violinist M
eriheini Luoto. It describes a 

m
eeting that happens after 15 years of 

not m
eeting, blurring the boundaries be-

tw
een m

em
ories, fiction and narration. 

 
Recollections is an autofictional 

hybrid perform
ance w

here unrealized 
futures, an im

agined collective past, 
overcharged self-perceptions and con-
fronting one’s ow

n m
ortality form

 a 
fram

ew
ork for dialogue betw

een three 
artists. 
 

The perform
ance bends the bounda -

ries of truth, creating a fragm
entary 

w
orld of the unconscious; it show

s how
 

our m
em

ories are deceitful and subject 
to interpretation, yet w

e still construct 
our identities through storylines that are 
based on them

.

EN
SI-ILTA | PREM

IERE
07.05. klo 19 Zodiak Stage
10.05. klo 19
11.05. klo 15!
14.05. klo 19
16.05. klo 19
17.05. klo 19
19.05. klo 15
21.05. klo 19
23.05. klo 19
24.05. klo 19
25.05. klo 15!
28.05. klo 19
* Taiteilijatapaam

inen jokai-
sen esityksen jälkeen | 
Post-perform

ance discussion 
after every perform

ance

Liput | Tickets:
30,50/24,50/16,50 €

TAITEELLIN
EN

 SUUN
N

ITTELU JA 
TOTEUTUS | ARTISTIC CON

CEPT  
AN

D REALIZATION
: 

Valtteri Raekallio
ESIIN

TYJÄT | PERFORM
ERS: 

Annam
ari Keskinen,  

Valtteri Raekallio (tanssi | 
dance), M

eriheini Luoto  
(viulu | violin)
M

USIIKKI | M
USIC: 

M
eriheini Luoto

LAVASTUS | SET DESIGN
: 

Aino Koski
VALOSUUN

N
ITTELU |  

LIGHTIN
G DESIGN

: 
Jukka Huitila
KAITAFILM

IKUVAUS JA PROJISOIN
N

IT | 
CIN

EFILM
S AN

D PROJECTION
S: 

Thom
as Freundlich

TUOTAN
TOASSISTEN

TTI |  
PRODUCTION

 ASSISTAN
T: 

Riikka Laurilehto
TUOTAN

TO | PRODUCTION
: 

Raekallio Corp., Zodiak – 
Uuden tanssin keskus

KUVA: VALTTERI RAEKALLIO

zodiak.fi/#m
uut

zodiak.fi/#esitykset

M
EET THE ARTISTS

TAITEILIJATAPAAM
ISET 

To 24.1.  
M

ira Kautto: Station to Station to Station 
 

 
& Laura Jantunen: Talvi

Pe 1.3.  
Soili Huhtakallio: For God

Ti 26.3.  
Liisa Pentti: Hauraat silm

ät – Fragile eyes
To 4.4.  

Titta Court – Pirjo Yli-M
aunula: [m

ute]
To 11.4.  

Sari Palm
gren: Lam

e Tam
er

Ke 24.4.  
Liisa Risu – M

irva M
äkinen – 

 
 

Sonja Jokiniem
i: M

usic+
Ti 7.5.–28.5.  Valtteri Raekallio: M

uistikuvia – 
 

 
Recollections

Zodiakin ohjelm
istossa olevien esitysten yhteydessä 

järjestetään taiteilijatapaam
iset yleisön kanssa esi-

tysten jälkeen. Rennoissa tapaam
isissa voi kuunnella 

tekijöiden ajatuksia ja teosten taustoja sekä kysellä ja 
esittää kom

m
entteja. Tervetuloa m

ukaan!  

Zodiak organises open post-perform
ance discussions 

w
ith the artists. Com

e and m
eet the artists, discuss 

and ask questions!

KUVA: UW
A IDUOZEE
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zodiak.fi/#m
uut

KUVA: HEIN
I LEHVÄSAHO: < 4.8KM

/HOUR

Z-free on Zodiakin tapahtum
akonsepti, joka tarjoaa 

valituille taiteilijoille m
ahdollisuuden avata julkisesti 

om
ia työtapojaan, kehitellä ideoitaan ja ottaa ylei-

sö m
ukaan työprosessiin. Keväällä 2019 Zodiakissa 

dem
onstroivat Jaakko Niem

inen sekä työpari Jonna 
Eiskonen ja Ninu Lindfors.
 

Koreografi Jaakko N
iem

inen työskentelee Z-free-
jaksollaan uuden, perheen dynam

iikkaa käsittelevän 
teoksensa parissa. Z-free-jaksolla N

iem
isen kanssa 

työskentelevät tanssijat Jouni M
ajaniem

i ja Aino Vou-
tilainen. 
 

N
iem

inen avaa työskentelyään seuraavasti: ”Ko-
kem

us perheen dynam
iikasta ja suhteista on m

oni-
m

erkityksinen kokonaisuus. Tällä teoksella haluan 
tutkia työryhm

än kanssa näkem
ystäm

m
e tuosta 

dynam
iikasta. Teoksen tulokulm

a on ihm
istajunnan 

oivaltavassa kapasiteetissa, joka luo m
ahdollisuuden 

kokem
ukselle.”

 
Jonna Eiskosen ja N

inu Lindforsin Z-free-työsken-
telyn teem

at kietoutuvat ajankulun ja henkilökohtaisen 
vauhdin ym

pärille. Henkilökohtaista tasoa laajem
m

in 
työprosessissa pohditaan ihm

isen hitautta m
uutosten 

edessä. < 4.8km
/hour on tekijöidensä om

an ruum
iin 

ja m
ielen tutkim

usm
atka. Työskentelyprosessin nim

i 
viittaa ihm

isen keskim
ääräiseen kävelyvauhtiin, joka 

on 4.8km
 tunnissa.

Z-free is Zodiak’s unique event concept w
here selected 

artists are given the opportunity to present their w
ork-

ing m
ethods, w

ork on their ideas and engage the au-
dience in the creative process. In spring 2019, Z-free 
dem

onstrations are given by Jaakko N
iem

inen and 
w

orking team
 Jonna Eiskonen & N

inu Lindfors.
 

In his Z-free period, choreographer Jaakko N
iem

in-
en w

orks on a new
 perform

ance that focuses on fam
ily 

dynam
ics. N

iem
inen is joined in his Z-free period by 

dancers Jouni M
ajaniem

i and Aino Voutilainen.
 

”The experience of fam
ily dynam

ics and relation-
ships is a highly am

biguous m
anifold. In m

y new
 per-

form
ance I w

ant to explore our understanding of those 
dynam

ics w
ith m

y w
orkgroup. Our point of entry is the 

hum
an m

ind’s capacity for insight that opens w
indow

s 
for experience.
 

The them
es of Jonna Eiskonen’s and N

inu Lindfors’ 
process cluster around the passing of tim

e and the no-
tion of personal speed. Reaching beyond the personal 
level, the working process also focuses on the slowness 
of the hum

an being w
hen facing change. < 4.8 km

/hour 
is a journey into the bodies and the m

inds of its m
akers. 

The w
orking title refers to the average w

alking speed 
of a hum

an being, w
hich is 4.8 kilom

etres per hour.

Z-FREE
Jaakko Niem

inen 
24.1. & 25.1. klo 17–18.30

Jonna Eiskonen & Ninu Lindfors 
22.5. & 23.5. klo 17–18.30

Zodiak Studio C4
Vapaa pääsy | Free adm

ission

Zodiakin kevätkausi potkaistaan käyntiin tam
m

ikuun 
rennoissa avajaisiltam

issa. Yleisölle ilm
aisessa ta-

pahtum
assa tarjoillaan ennakkom

aistiaisia kaikista 
alkavan kauden teoksista. 
 

Kevään 2019 ohjelm
iston taiteelliset työryhm

ät ja 
teokset esittäytyvät illan aikana pienten ohjelm

anu-
m

eroiden m
yötä. Tule aistim

aan tuoreet tunnelm
at 

ja uusim
m

at kuulum
iset treenisaleista.

 
Tervetuloa viihtym

ään nykytanssin parissa!

Huom
! Ennen iltam

ien alkua klo 18–19 sekä tapahtum
an 

väliajalla m
yynnissä Zodiakin uusia kolm

en kerran sarja-
lippuja erikoishintaan 50/27 € (norm

. 60/35 €) SPRIN
G KICK-OFF

LÄHTÖLAUKAUS 
KEVÄTKAUDELLE

17.1. klo 19–21, Zodiak Stage
Vapaa pääsy | Free adm

ission

Spring season begins in January w
ith Zodiak’s hugely 

popular kick-off event. Every choreographer of the new
 

season, together w
ith their team

, presents their up-
com

ing w
ork in the form

at of their choosing: through 
speech, video, dance, play…

 
 

The kick-off event gives the audience the possibil -
ity to get tasters of upcom

ing prem
ieres in a relaxed 

athm
osphere. You are w

arm
ly w

elcom
e! 

Special offer! At the kick-off you can buy Zodiak’s new
 se-

rial tickets w
ith the reduced prizes of 50/27 €

 (reg. 60/35 
€

). Special prize serial tickets are sold before the event 
at 18:00–19:00, and during the interm

ission.

zodiak.fi/#m
uut

KUVA: UW
A IDUOZEE
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Ketkä yhteiskunnassam
m

e tulevat nähdyiksi ja kuul-
luiksi? M

itkä asiat ovat kullekin tärkeitä ja kuka saa 
päättää, m

ikä on tärkeää? M
iten kohtaam

m
e tunte-

m
attom

an?
 

M
ashallah-teoksessa näiden kysym

ysten ääreen 
kokoontuu esiintyjäjoukko, joka koostuu Suom

essa 
m

uutam
an vuoden asuneista nuorista aikuisista sekä 

seniori-ikäisistä nykytanssin harrastajista. Ryhm
än nuo-

ret osallistuvat teosprosessiin osana koulunkäyntiään. 
 

Esitys on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoitta -
m

aa Porukalla pääosaan -hanketta, joka tukee m
aa-

hanm
uuttajataustaisia nuoria taiteen, kulttuurin ja 

koulunuorisotyön keinoin.

W
ho gets to be seen and heard in our society? W

hat 
m

atters to w
hom

 and w
ho decides w

hat is im
portant? 

How
 do w

e face the unknow
n?

 
In M

ashallah, a group of young adults w
ho have lived 

in Finland for a few
 years join forces w

ith num
ber of 

senior contem
porary dance enthusiasts to explore 

these questions. The young adults participate in the 
process as part of their school w

ork. 
 

The perform
ance is part of a project funded by the 

European Social Fund that supports young people w
ith 

im
m

igrant backgrounds through art, culture and youth 
w

ork in schools.
zodiak.fi/#m

uut

PORUKALLA PÄÄOSAAN
Sanna From

 – Heta Kuchka: M
ashallah – ش ام

هللا ءا
7.–13.3. klo 14.00
Kiasm

a-teatteri
Vapaa pääsy | Free adm

ission

#StopHatredNow

SOLIDAARISUUS JA 
LIITTOLAISUUS

13.–17.5.

Antirasistinen tapahtum
aviikko #

StopH
atredN

ow
 

järjestetään tänä keväänä neljännen kerran.
 

Koreografi Sonya Lindforsin aloitteesta syntynyt 
#StopHatredN

ow
 kum

puaa tarpeesta tuoda uusia nä-
kökulm

ia ja ääniä julkiseen keskusteluun taiteesta, 
kouluttaa sekä osallistua m

onim
uotoisuutta käsitte-

levän, vasta aluillaan olevan diskurssin luom
iseen.

 
#StopHatredN

ow
 2019 järjestetään 13.–17.5. Laita 

päiväm
äärät ylös ja seuraa viikon FB-sivua osoitteessa 

w
w

w.facebook.com
/stophatrednow

!

The anti-racist #StopHatredN
ow

 action w
eek is now

 
in its fourth edition. 
 

#StopH
atredN

ow, an initiative of choreographer 
Sonya Lindfors, is inspired by a need to open new

 per-
spectives and bring new

 voices to the public discussion 
about art, and to participate in the creation of a new

 
discourse on diversity.
 

#StopHatredN
ow 2019 takes place on 13.–17.5.2019. 

M
ark the dates in your calendar and follow

 our Face-
book page at w

w
w.facebook.com

/stophatrednow
!

KUVA: HETA KUCHKA

Zodiakin uutena housekoreografina aloittaa vuoden 
2019 alussa Sari Palm

gren. 
 

Palm
gren valm

istui vuonna 2004 Teatterikorkea-
koulusta Tanssitaiteen m

aisteriksi, jonka jälkeen hän 
on työskennellyt koreografina, tanssijana ja tanssin -
opettajana Suom

essa ja ulkom
ailla. Hän on  työsken-

nellyt tanssiteosten, tanssielokuvan, paikkasidonnais-
ten esitysten ja yhteisötanssin parissa.
 

Palm
gren on toim

inut Zodiakissa viim
e vuosina 

erityisesti M
inun nim

eni on -yhteisötaidehankkeen 
puitteissa. Palm

gren tulee jatkam
aan kaksivuotisen 

housekoreografikautensa aikana sam
anlaisten tee-

m
oja ja työm

uotojen parissa. Hänen työskentelynsä 
punaisen lankana tulevat toim

im
aan ihm

isen luon-
tosuhde, yleisön rooli sekä eri asioiden ja tekijöiden 
yhteen tuom

inen.
 

Zodiakin housekoreografi valitaan avoim
en haun 

pohjalta, aina kahdeksi vuodeksi. Vuosina 2017–2018 
housekoreografina toim

i Sonya Lindfors.

Zodiak’s next house choreographer is Sari Palm
gren. 

She starts her two-year period in the beginning of 2019.
 

Palm
gren graduated w

ith m
aster’s degree from

 the 
Theatre Academ

y of Finland, Departm
ent of Dance in 

2004. Since then she has been w
orking as a freelance 

choreographer, dancer and dance teacher in Finland 
and abroad. She is w

orking w
idely in the dance field: 

w
ith stage w

orks, im
m

ersive and site specific w
orks, 

theatre, different social choreography projects and 
dance film

s.
 

During the past few
 years Palm

gren has been active 
in Zodiak especially in the com

m
unity art project M

y 
N

am
e Is (M

inun nim
eni on), w

hich ended in 2018. As 
a house choreographer she w

ill continue to w
ork w

ith 
sim

ilar them
es and m

ethods. The com
m

on threads in 
her activities are the relationship betw

een hum
an be -

ings and nature, the role of the audience and bringing 
together different issues and people.
 

Zodiak’s house choreographer is chosen via an open 
call. The previous house choreographer w

as Sonya 
Lindfors (2017–2018).

HOUSEKOREOGRAFI 
2019–2020

SARI PALM
GREN

KUVA: M
ATTI KILPON

EN
16

17



KEVÄT 2019
KURSSIT JA TYÖPAJAT

SPRING 2019 W
ORKSHOPS

Zodiak tarjoaa tanssikursseja sekä tanssin harrasta -
jille että tanssin am

m
attilaisille ja am

m
attiin opiske-

leville. Kaikille avoim
et kurssit soveltuvat niin tans-

siharrastusta aloitteleville kuin jo pidem
pään tanssia 

harrastaneille. Syventävän tason kursseille osallistu-
vilta toivotaan m

uutam
an vuoden kokem

usta tanssis-
ta ja/tai aiem

paa osallistum
ista Zodiakin kursseille. 

 
Kursseja ohjaavat tanssin am

m
attilaiset, koreo-

grafit ja tanssijat, jotka usein ovat m
yös esillä kauden 

esitysohjelm
istossa. Kurssien kautta on m

ahdollista 
päästä kurkistam

aan teosten valm
istusprosesseihin. 

Om
a kehollinen tekem

inen antaa m
yös uudenlaisen 

näkökulm
an katsoa ja kokea tanssiteoksia.

 
Kurssit ja työpajat järjestetään pääosin Zodiakin 

om
issa tanssistudioissa Kaapelitehtaalla. Zodiakin 

studiot ovat esteettöm
iä ja niihin pääsee m

yös pyö-
rätuolilla. Kursseille varusteiksi riittävät joustavat 
vaatteet, joissa on m

ukava liikkua.
 

Ilm
oittaudu kursseille ja työpajoihin verkkolo-

m
akkeella. Ilm

oittautum
inen on sitova. M

ahdolliset 
peruutukset on tehtävä viim

eistään viim
eisenä ilm

oit-
tautum

ispäivänä klo 18 m
ennessä. Täm

än jälkeen pe-
ruutuksesta peritään kurssim

aksu kokonaisuudes-
saan, ellei osallistujalla ole esittää lääkärintodistusta. 
Linkit ilm

oittautum
islom

akkeisiin ja lisätietoja kurs-
seista ja ohjaajista löytyvät verkkosivujen kurssikoh-
taisista esittelyistä.

Lisätietoja kursseista: 
w

w
w

.zodiak.fi/yleisotyo/kurssit

Zodiak offers dance courses for dance enthusiasts, 
professionals and students. The courses are open for 
everyone, and are suitable for beginners and experi-
enced dancers alike. For advanced courses, how

ever, 
a couple of years of dance experience and/or previous 
participation in Zodiak courses is recom

m
ended.

 
Our dance instructors are professional artists, m

any 
of them

 choreographers and dancers w
hose w

orks can 
often also be found in the season’s perform

ance pro-
gram

. Som
e courses also allow

 a glim
pse to the artistic 

process behind the productions. Participating in the 
physical action also opens a new

 perspective to the 
appreciation of dance perform

ances.
 

The courses and the workshops prim
arily take place 

in Zodiak’s ow
n dance studios at the Cable Factory. Our 

studios are accessible by w
heelchair. The only thing you 

need is a set of com
fortable, flexible clothing suitable 

for physical exercise.
 

You can register for our courses and w
orkshops 

online. All registrations are binding. Cancellations are 
accepted until 18:00 on the last day of registration. W

ith 
the exception of injuries and illnesses certified in w

rit-
ing by a physician, cancellations m

ade later than this 
are subject to full course paym

ent. Links to registration 
form

s and further inform
ation about our courses and 

instructors are also available on our w
ebsite.

W
orkshop inform

ation in English: 
w

w
w

.zodiak.fi/en#w
orkshops

zodiak.fi/#kurssit
zodiak.fi/#kurssit

LAM
E TAM

ER -TYÖPAJA

Villiydestä ja kesyyntym
isestä

Tiistai-torstai 8.1.–10.1. & 15.–17.1. klo 17–20.30 sekä
Perjantai 18.1. klo 17–20.30 sekä

Torstai–perjantai 4.–5.4. klo 17–20 ja
Dem

oesitys lauantai 6.4. 11–17
Lisätiedot elina.ruoho-kurola@

zodiak.fi

 
KEHONHUOLLON AAM

UTUNNIT

16.1.-22.5.2019
keskiviikkoisin klo 8.30-9.30 (ei tuntia 1.5.)
Ohjaajat: Kati Raatikainen ja Satu Rekola

Paikka: Zodiak studio C4 (huom
! 6.2. studiossa B2)

Kesto: 18 krt
Kurssim

aksu: 140€ koko kausi / 95€ 10 krt
Jatkuva ilm

oittautum
inen elina.ruoho-kurola@

zodiak.fi 

KÄPYLÄN PERUSKOULUN 
TANSSIKERHO

Tiistaisin 22.1.-15.5. klo 14.30-15.30
(huom

! ei tuntia 19.2. koulujen talvilom
aviikolla)

Ohjaaja: Riina Hannuksela
Paikka: Käpylän peruskoulu

Kurssim
aksu: 160€

Ilm
oittautum

inen 11.1. m
ennessä

BODY IS VOICE 

Lauantai-sunnuntai 26.-27.1. klo 11-15 sekä
Torstaisin 14.2.-7.3. klo 18-20.30 

Ohjaaja: Heini N
ukari 

Kesto 8 h + 10 h 
Kurssim

aksu: 140€ m
olem

m
at / 80€ vain viikon- 

lopputyöpaja / 100€ vain viikkotunnit
Ilm

oittautum
inen 11.1. m

ennessä

K
A

IK
ILLE AVOIM

ET K
U

R
SSIT 

W
OR

K
SH

OP
S FOR A

LL  

KUVA: RIIN
A HAN

N
UKSELA

18
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TANSSITUNNIT AUTISM
IN 

KIRJON NUORILLE

RYHMÄ I
Torstaisin 31.1. - 16.5. klo 17-17.45

(Huom
! Ei tuntia 18.10. koulujen syyslom

aviikolla, 
eikä 18.4.)

Ohjaaja: Liisa Pentti, Tuula Turunen ja Laura Sorvari
Paikka: Zodiak studio B2 

Kesto: 14 krt
Kurssim

aksu: 200€
Ilm

oittautum
inen 14.1. m

ennessä

RYHMÄ II
Torstaisin 31.1. - 16.5. klo 18-18.45

(Huom
! Ei tuntia 21.2. koulujen talvilom

aviikolla, 
eikä 18.4.)

Ohjaaja: Liisa Pentti, Tuula Turunen ja Laura Sorvari
Paikka: Zodiak studio B2 

Kesto: 14 krt
Kurssim

aksu: 200€
Ilm

oittautum
inen 14.1. m

ennessä
Ryhm

ä II sopii tanssijoille, jotka pystyvät 
toim

im
aan itsenäisesti!

HEITTÄYDY LIIKKEESEEN – 
NYKYTANSSIA KAIKILLE 

Tiistaisin 12.2.-28.5. klo 18-19.30
(Huom

! Ei tuntia 30.4.) 
Paikka: Zodiak studio C4 

Kesto 15 krt / 3 x 5 kerran jakso 
Kurssim

aksu: 170€ / koko kausi, 70€ / jakso 
Ilm

oittautum
inen 27.1. m

ennessä. 
 

JAKSO 1, 12.2.-12.3.
Ohjaaja: Soile Voim

a 
Ilm

oittautum
inen 27.1. m

ennessä. 

JAKSO 2, 19.3.-16.4.
Ohjaaja: Laura Jantunen 

Ilm
oittautum

inen 3.3. m
ennessä.

JAKSO 3, 23.4.-28.5.
(Huom

! Ei tuntia 30.4.) 
Ohjaaja: Soili Huhtakallio 

Ilm
oittautum

inen 7.4. m
ennessä.

 

zodiak.fi/#kurssit

Keskiviikkoisin 13.2.-29.5. klo 18-19.30 
(Huom

! Ei tuntia 1.5. / 22.5. klo 18.45–20.15)
Paikka: Zodiak studio C4 

Kesto 15 krt / 3 x 5 kerran jakso 
Kurssim

aksu: 170€ / koko kausi, 70€ / jakso 
Ilm

oittautum
inen 28.1. m

ennessä. 
 

JAKSO 1, 13.2.-13.3.
Ohjaaja: tarkista verkkosivuilta 

Ilm
oittautum

inen 28.1. m
ennessä. 

JAKSO 2, 20.3.-17.4.
Ohjaaja: Sonja Jokiniem

i 
Ilm

oittautum
inen 4.3. m

ennessä.
 

JAKSO 3, 24.4.-29.5. 
(Huom

! Ei tuntia 1.5. / 22.5. klo 18.45–20.15) 
Ohjaaja: Janne Aspvik 

Ilm
oittautum

inen 8.4. m
ennessä.

HEITTÄYDY LIIKKEESEEN - 
NYKYTANSSIA KAIKILLE, 

STOAN RYHM
Ä

Keskiviikkoisin 27.3.-24.4. klo 18-19.30
Ohjaaja: tarkista verkkosivuilta

Paikka: Stoa, m
usiikkisali

Kesto: 5 krt / 7,5h
Kurssim

aksu: 65€
Ilm

oittautum
inen 12.3. m

ennessä

SENIORIKURSSI 1

M
aanantaisin 11.2.-11.3. klo 10-11.30

Ohjaaja: M
aria N

urm
ela

Paikka: Zodiak studio C4
Kesto: 5 krt / 7,5 h

Kurssim
aksu: 65€ / viiden viikon jakso, 

115€ / yhteishinta seniorikurssit 1 & 2
Ilm

oittautum
inen 25.1. m

ennessä

KUVA: SARI AN
TIKAIN

EN
KUVA: UUPI TIRRON

EN
20

21



zodiak.fi/#kurssit
zodiak.fi/#kurssit

Z-NUORET, 
SITE-SPECIFIC

Sunnuntaisin 3.3.-28.4. klo 16-18
sekä la 9.3. klo 14-16, pe 26.4. klo 17-20, 

la 27.4. klo 13-16, su 28.4. klo 16-19. 
Viim

eistely- ja esitysjakso 2.-5.5.
Ohjaajat: Elsa Heikkilä ja Anni Puuperä

Paikka: Zodiak studio B2
Kesto: 37h

Kurssim
aksu: 220€

Ilm
oittautum

inen 14.2. m
ennessä

M
IESTEN INTENSIIVIKURSSI - 

“VOIM
AA JA HERKKYYTTÄ” II

Torstai-lauantai 14.-16.3.
torstaina ja perjantaina klo 18-20.30 ja 

lauantaina klo 13-15.30
Ohjaaja: M

ikko M
akkonen

Paikka: Zodiak studio C4
Kesto: 7,5h

Kurssim
aksu: 70€

Ilm
oittautum

inen 27.2. m
ennessä

 
KUVA: TIM

O W
RIGHT 

KUVAT: AN
TTI KUJAN

PÄÄ

SENIORIKURSSI 2

M
aanantaisin 18.3.-15.4. klo 10-11.30

Ohjaaja: Anni Rissanen
Paikka: Zodiak studio C4

Kesto: 5 krt / 7,5 h
Kurssim

aksu: 65€ / viiden viikon jakso, 
115€ /  yhteishinta seniorikurssit 1 & 2

Ilm
oittautum

inen 1.3. m
ennessä

PEOPLES PRACTICE GROUP

Torstaisin 21.3.-9.5. klo 18-19.30
Ohjaajat: Kati Korosuo ja M

aija N
urm

io
Paikka: Zodiak studio C4

Kesto: 8 krt / 12h
Kurssim

aksu: 110€
Ilm

oittautum
inen 6.3. m

ennessä

NÄYTTÄM
Ö JA KUVITTEELLINEN 

JÄRJESTYS 1 JA 2

Lauantai-sunnuntai klo 12-16, 
kurssi 1: 13.-14.4., kurssi 2: 18.-19.5.

Ohjaaja: W
 A U H A U S

Paikka: Zodiak studio C4
Kesto: 2 x 8 h

Kurssim
aksu: 75€ / yksi viikonloppu, 

130€ / m
olem

m
at viikonloput

Ilm
oittautum

inen 28.3. / 2.5. m
ennessä

TANSSI TÄSSÄ HETKESSÄ - KOHTI 
ILM

AISUA JA KOREOGRAFISTA 
AJATTELUA, SENIORIEN JATKOKURSSI

M
aanantaisin 6.-27.5. klo 10-12

Ohjaaja: Virva Talonen
Paikka: Zodiak studio C4

Kesto: 4 krt / 8 h
Kurssim

aksu: 70€
Ilm

oittautum
inen 22.4. m

ennessä
Ohjauskielenä suom

i ja englanti.

SPIRAALEJA, LÄPIKULKUJA 
JA M

ATALALENTOA

Perjantai-lauantai 24.-25.5., 
perjantaina klo 17.30-20.30, lauantaina klo 10-14

Ohjaaja: Sari Palm
gren

Paikka: Zodiak studio C4
Kesto: 7 h

Kurssim
aksu: 65€

Ilm
oittautum

inen 9.5. m
ennessä 

Työpaja on tarkoitettu tanssia jo 
pidem

pään harrastaneille.
Ohjauskielenä suom

i ja englanti. 
 

TANSSIELOKUVAKURSSI NUORILLE

M
aanantai-perjantai 3.-7.6. klo 10-15 

(perjantaina klo 16 saakka)
Paikka: Zodiak studio C4

Kesto: 26 h
Ilm

oittautum
inen 13.5. m

ennessä

22
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W
OR

K
SH

OP
S FOR PR

OFESSION
A

LS
A

M
M

ATTILA
ISK

U
R

SSIT JA TYÖPA
JAT

THING POW
ER – W

ORKSHOP W
ITH 

SIM
ONE AUGHTERLONY

Perjantai 1.2. klo 10-14
Paikka: Stoa, teatterisali

Kesto: 4 h
Kurssim

aksu: 50€
Ilm

oittautum
inen 17.1. m

ennessä 

W
ORKSHOP W

ITH CHOREOGRAPHER, 
PERFORM

ER AND RESEARCHER M
ETTE 

INGVARTSEN

Keskiviikko-torstai 6.-7.2., keskiviikkona klo 10-12, 
torstaina klo 12-16

Paikka: Zodiak studio C4
Kesto: 6 h

Kurssim
aksu: 75€

Ilm
oittautum

inen 17.1. m
ennessä

TYÖPAJAFESTIVAALI 2019

Keskiviikko-sunnuntai 5.-9.6.
Ohjaajina: Francisco Córdova, Litó W

alkey, 
Jussi N

ousiainen, Sanna M
yllylahti, Valtteri Raekallio, 

Anniina Aunola, Hanna Korhonen
Paikka: Kaapelitehdas

Työpajafestivaali on tanssin am
m

attilaisten 
koulutustapahtum

a. Festivaalin järjestävät Zodiak, 
Tanssille ry ja Tanssin talo.KUVA: VLAD ZAITSEV 

Stoassa
Red N

ose 
C

om
pany 

-festivaali 
ke 6.3. –  ke 13.3.

A
pinaFest &

 f-A
RT 

H
ouse esitt

ää:
BO

D
YC

TRL (dem
o) 

&
 keskustelu

la 30.3. klo 12

10tytöt 
la 30.3. klo 18

Puisto
su 31.3. klo 14 

Kinetic O
rchestra 

10 vuott
a

Kinetic O
rchestra juhlii 

syntt
äreitään usealla 

iltanäytöksellä Stoassa
21.5.–25.5.

M
uista m

yös Zodiakin 
vierailut Stoassa 
kevätkaudella 2019!

Kanneltalossa
Sivuun Ensem

ble
Yhteinen iho
Kanneltalo 27.2. klo 19 ensi-ilta
esitykset 1.3.–6.3. 

Stoa, Turunlinnantie 1, stoa.fi
Kanneltalo, Klaneett

itie 5, kanneltalo.fi
Esitysten liput 6–16,50 €     lippu.fi, hintaan lisätään toim

itusm
aksu

24
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Kaapelitehdas    w

w
w

.hurjaruuth.fi    09 565 7250      

L
iis

  
ih

m
e

m
a

a
s

s
a

HURJARUUTHIN NÄYTTÄM
ÖLLÄ 16.3.–13.4.  

Koreografia: Carl Knif 
 

OHJELMISTOSSA MYÖS: 
Naisklovnifestivaali PUNAINEN HELM

I 6.–9.2. 
RUUTIA! Kansainvälinen tanssifestivaali  

lapsille ja nuorille 24.–27.4. 

Tilaa Zodiakin uutiskirje. 
Uusim

m
at kuulum

iset kahdesti 
kuussa suoraan sähköpostiisi.

www.zodiak.fi/uutiskirje



TUKIJAT:

YHTEISTYÖSSÄ:

Z niin kuin m
ikä?

Zodiak on kokeileva ja uutta luova 
nykytanssin keskus, jonka toim

in -
nassa korostuvat taiteilijalähtöi-
syys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. 
Zodiakin toim

itilat sijaitsevat Kaa-
pelitehtaalla Helsingin Ruoholah-
dessa.

Zodiak toim
ii nykykoreografian ja 

nykyesityksen keskeisenä tuotta-
jana ja esitysfoorum

ina Suom
essa. 

Zodiakilla on m
yös vireää ja m

oni-
m

uotoista yleisötyötoim
intaa, joka 

viriää Zodiakin om
asta ohjelm

a-
toim

innasta, taiteilijayhteisöstä ja 
osallistujapohjasta. 

Zodiakin esitysohjelm
isto on tai-

teellisesti kuratoitu ja se perus-
tuu pääosin avoim

een hakuun. 
Vuoden 2019 ohjelm

istotyöryhm
än 

m
uodostivat Zodiakin taiteellinen 

johtaja Harri Kuorelahti sekä ko-
reografit Sanna M

yllylahti ja Pia 
Lindy.

Zodiak – Uuden tanssin keskusta 
ylläpitää Zodiak Presents ry. Toi-
m

intaa tukevat opetus- ja kulttuu-
rim

inisteriö, Taiteen edistäm
iskes-

kus ja Helsingin kaupunki.

Zodiak is an experim
ental and pio -

neering centre of contem
porary 

dance that focuses especially on 
artists, the com

m
unity, and out -

reach w
ork. Zodiak’s facilities are 

at the Cable Factory in the district 
of Ruoholahti in Helsinki.

Hallitus | Board

Puheenjohtaja | Chair:
VTM

 Kirsi M
unck 

Jäsenet | M
em

bers:
tanssitaiteilija Hanna Ahti, vies-
tintäpäällikkö Heljä Franssila, FM

 
Riitta Heinäm

aa, koreografi Pia 
Lindy, tanssi- ja esitystaiteilija M

ai-
ja M

ustonen, tanssija-koreografi 
Jarkko Partanen, m

useonjohtaja 
Raija-Liisa Seilo, äänisuunnittelija 
Heidi Soidinsalo

Zodiak is a key producer of and 
venue for contem

porary choreog-
raphies and perform

ances in Fin-
land. Zodiak also actively engages 
in diverse outreach work that stem

s 
from

 Zodiak’s productions and the 
com

m
unity of artists and partici-

pants around it. 

Zodiak’s program
 is artistically 

curated and prim
arily based on 

open applications. Zodiak’s 2019 
program

m
ing team

 consists of ar-
tistic director Harri Kuorelahti and 
choreographers Sanna M

yllylahti 
and Pia Lindy.
 The organisation behind Zodiak 
- Center for N

ew
 Dance is Zodiak 

Presents Association. Zodiak is 
supported by the Finnish M

inistry 
of Education, Arts Prom

otion Cen-
tre Finland and the City of Helsinki.

Henkilökunta | Staff

Henkilökunnan yhteystiedot: 
w

w
w.zodiak.fi/yhteystiedot

Staff contact info: 
w

w
w.zodiak.fi/en/contact

Toim
innanjohtaja | 

M
anaging Director

Ari Tenhula

Taiteellinen johtaja | 
Artistic Director
Harri Kuorelahti

Tuottaja | Producer (esitysohjel -
m

isto | perform
ance program

m
e)

M
aija Eränen

Tiedottaja | Com
m

unication
Piia Ahonen

Yleisötyövastaava | 
Outreach & Education 
Katja Kirsi

Tuottaja | Producer (kurssit ja kier  -  
tueet | w

orkshops and touring)
Elina Ruoho-Kurola

Toim
isto- ja tuotantoassistentti | 

Office and Production Assistant
Varpu Niem

inen

Tekninen johtaja, valom
estari | 

Technical Director, Lighting 
M

anager
Anna Pöllänen

Äänim
estari | 

Sound M
anager

Johannes Vartola

zodiak.fi/info
KUVA: UUPI TIRRON

EN
28
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KUINKA LÖYDÄT M
EIDÄT

HOW
 TO FIND US

Zodiak – Uuden tanssin keskus 
Center for New

 Dance
Kaapelitehdas | Cable Factory 
w

w
w

.zodiak.fi

 
 

Ruoholahti
  

 
8 (Länsisatam

ankatu)
  

 
20, 21 (Salm

isaari) 
 

 

Yhteystiedot | Contact

Tallberginkatu 1 B/154
00180 Helsinki
09 694 4948
zodiak@

zodiak.fi

 
 

zodiakhelsinki & 
 

 
zodiakyleisotyo  

 
 

 
 

zodiak_helsinki  
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zodiakhelsinki

LIPUNM
YYNTI

TICKETS

YKSITTÄISLIPUT | 
SINGLE TICKETS 

30,50 € 
Perushinta | N

orm
al price

24,50 € 
Eläkeläiset | Senior citizens
16,50 € 
Opiskelijat, työttöm

ät, 
teatterialan am

m
attilaiset, 

siviilipalvelus- ja varusm
iehet | 

Students, unem
ployed, theatre 

professionals

Hinnat alkaen Tiketistä toim
itus-  

kuluineen. | 
Prices via Tiketti (incl. service fees)

Huom
! poikkeukset: 

Sivuaskel-festivaali, [m
ute], 

M
usic+

N
ote! Exceptions: 

Side Step Festival, [m
ute], M

usic+
w

w
w.lippu.fi

Alennukset saa näyttäm
ällä 

siihen oikeuttavan voim
assa-

olevan todistuksen. |
Eligibility for discount is 
verified by a valid docum

ent, 
e.g. a student card.  

Tiketti 0600-1-1616 
(1,78 € / m

in + pvm
), 

joka päivä 9–21 
w

w
w.tiketti.fi

Zodiak 044 094 4948  
Ti–pe klo 11–16.  
(Ei tekstiviesti- tai 
sähköpostivarauksia | 
N

o reservations via 
em

ail or sm
s) 

SARJALIPPU | 
SERIAL TICKET 

60/35 €
3 esitystä |  
3 perform

ances

Henkilökohtainen, voim
assa 

kevätkauden ajan. 
Sarjaliput & sarjalipun esitys-
kohtaiset liput: Tiketti & Zodiak. 

Personal, valid for the spring 
season.  
Serial tickets & perform

ance 
tickets paid w

ith the serial ticket: 
Tiketti & Zodiak 

RYHMÄT | 
GROUPS 

20/12 €

M
in. 10 henkilöä | persons

Ryhm
ävaraukset: Tiketti & 

Zodiak. Kysy m
yös räätälöityjä 

paketteja ryhm
ille, yhteisöille ja 

yrityksille!

Group reservations: Tiketti & 
Zodiak. W

e also provide tailored 
packages for groups, com

m
unities 

and corporations!

Haluaisitko kaverin 
Zodiakin esitykseen? 

Tuntuuko yksin lähtem
inen tylsältä 

tai vaikealta? Sitä varten on 
kulttuurikaveri. Hän tulee 
seuraksesi, varaa liput puolestasi 
ja tarvittaessa avustaa tai opastaa 
sinut tapahtum

aan. 

Kaverin seurassa m
aksat 

Zodiakin pääsylipustasi 5 euroa. 
Kulttuurikaverin seura ja opastus 
on ilm

aista.

 TOIM
I NÄIN:

 1. Soita num
eroon 

 
(09) 310 58237 

 
(m

a-to klo 10–13) 
 2. Kerro valitsem

asi Zodiakin 
 

esitys.  
 3. Kaveri varaa lipun ja soittaa 
 

sinulle. Sopikaa m
issä ja 

 
m

illoin tapaatte. 
 4. Hyvää kulttuurieläm

ystä!

Kulttuurikaveritoim
inta on 

tarkoitettu yli 18-vuotiaille. 
Kulttuurikaverit ovat Helsingin 
kaupungin kouluttam

ia 
vapaaehtoisia.

Kulttuurikaveritoim
innan orga-

nisoim
isesta vastaa kulttuurin ja 

vapaa-ajan toim
iala yhteistyössä 

sosiaali- ja terveysviraston 
kanssa.

w
w

w.kulttuurikaveri.fi

Ohjelm
am

uutokset ovat m
ahdollisia.

Changes in program
m

e are possible.

 
Zodiak toim

isto | office  
 

B-rappu 1 1⁄2 krs,  
 

avoinna arkisin klo 11–16 |  
 

Staircase B, 1 1/2 floor,  
 

open betw
een 11 am

 and 
 

4 pm
 (M

on–Fri)

 
Zodiak Stage  

 
V-ovi | door V 

 
Zodiak Studio C4  

 
C-rappu 4. krs |  

 
staircase C, 4th floor 

 
Zodiak Studio B2  

 
B-rappu 2. krs |  

 
staircase B, 2nd floor

Katso lisätiedot tilojem
m

e 
saavutettavuudesta: 
w

w
w

.zodiak.fi/saavutettavuus  

zodiak.fi/liput
zodiak.fi/yhteystiedot

Stoa, Turunlinnantie 1, 
Itäkeskus. 

 
     Itäkeskus

Katso tiedot Stoan tilojen saavutettavuudesta: 
w

w
w.stoa.fi/fi/saavutettavuus
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Uuden tanssin keskus
Center for New Dance

Tallberginkatu 1
00180 Helsinki

Kaapelitehdas
www.zodiak.fi

ESIT YSKALENTERI | PERFORMANCE CALENDAR
KEVÄT | SPRING 2019

HUHTIKUU | APRIL
TO  04.04.  19:00  [MUTE]                                       TT  STOA
PE  05.04.  19:00  [MUTE]
KE  10.04.  19:00  L AME TAMER  ZOD
TO  11.04  19:00  L AME TAMER  TT
TI   16.04.  19:00  MUSIC+   STOA
KE  17.04.  19:00  MUSIC+
KE  24.04.  19:00  MUSIC+  TT
TO  25.04.  19:00  MUSIC+
L A  27.04.  15:00  MUSIC+ 
TOUKOKUU | MAY
TI  07.05  19:00  MUISTIKUVIA  ZOD
PE  10.05.  19:00  MUISTIKUVIA
L A  11.05.  15:00  MUISTIKUVIA
TI  14.05.  19:00  MUISTIKUVIA
TO  16.05.  19:00  MUISTIKUVIA
PE  17.05.  19:00  MUISTIKUVIA
SU  19.05.  15:00  MUISTIKUVIA
TI  21.05.  19:00  MUISTIKUVIA
KE  22.05.  17:00  Z-FREE: EISKONEN & LINDFORS  C4
TO  23.05.  17:00  Z-FREE: EISKONEN & LINDFORS  C4
  19:00  MUISTIKUVIA
PE  24.05.  19:00  MUISTIKUVIA
L A  25.05.  15:00  MUISTIKUVIA
TI  28.05.  19:00  MUISTIKUVIA

E = Ensi-ilta |  Premiere
ZOD = Zodiak Stage
C4 = Zodiak Studio C4

TT = Taiteil i jatapaaminen | 
        Meet the artists

TAMMIKUU | JANUARY
TO  17.01.  19:00  L ÄHTÖL AUKAUS KEVÄTKAUTEEN  ZOD
TI  22.01.  19:00  TALVI & STATION TO STATION...   ZOD
TO  24.01.  17:00  Z-FREE: NIEMINEN  C4
  19:00  TALVI & STATION TO STATION...   TT
PE  25.01.  17:00  Z-FREE: NIEMINEN  C4
  19:00  TALVI & STATION TO STATION...
L A  26.01.  15:00  TALVI & STATION TO STATION...
TI   29.01.  19:00  TALVI & STATION TO STATION...
HELMIKUU | FEBRUARY
PE 01.02 – L A 09.02.   
SIVUASKEL | SIDE STEP FESTIVAL
KE  27.02.  19:00  FOR GOD  ZOD
MAALISKUU | MARCH
PE  01.03.  19:00  FOR GOD  TT
SU  03.03.  15:00  FOR GOD
TI  05.03.  19:00  FOR GOD
KE  06.03.  19:00  FOR GOD
TI  19.03.  19:00  HAURAAT SILMÄT   ZOD
TO  21.03.  19:00  HAURAAT SILMÄT
PE  22.03.  19:00  HAURAAT SILMÄT
SU  24.03.  15:00  HAURAAT SILMÄT
TI  26.03.  19:00  HAURAAT SILMÄT  TT
KE  27.03.  19:00  HAURAAT SILMÄT
PE  29.03.  19:00  HAURAAT SILMÄT
L A  30.03.  15:00  HAURAAT SILMÄT


