● Jokaista kohdellaan kunnioittavasti.

● Everyone must be treated with respect.

● Emme oleta muiden sukupuolta, seksuaalisuutta,
taustaa tai toimintakykyä.

● No assumption should be made on anyone’s gender,
sexuality, background or ability to function.

● Kaikilla on oikeus kehorauhaan.

● Everyone has the right to physical safety.

● Kaikilla on sama oikeus puhua ja toimia, sekä
velvollisuus huomioida muut.

● Everyone has the same right to speak and act,
but also the duty to consider others.

● Aroista aiheista puhutaan kunnioittavasti, sillä ne
voivat olla toisille henkilökohtaisia.

● Delicate themes should be treated with
respect. For some of us they may be very
personal matters.

● Vastuu turvallisesta ilmapiiristä on meillä kaikilla
yhdessä.
● Esityksissä tai taiteen tekemisen prosesseissa
vastaan voi tulla asioita, jotka saattavat tuntua
itselle epämie llyttäviltä tai ahdistavilta. Taiteen yksi
tehtävä on saada meidät myös kohtaamaan ja
käsittelemään ki peitäkin asioita.
- Jos katsojana haluat välttää tiettyjä aihealueita tai
näyttämöllistämisen keinoja, voit olla yhteydessä
Zodiakiin ja tiedustella tarkemmin teosten
sisällöistä.
- Jos harjoitustilanteessa tai teosaiheissa käsitellään
itselle vaikeaa asiaa, on siitä hyvä kertoa
työryhmässä, jotta asiaa voidaan käsitellä ja sopia
yhdessä turvallisista työmenetelmistä.

Kohdatessasi ongelmallisia tilanteita, kerro niistä
ohjaajille tai Zodiakin henkilökunnalle
(zodiak@zodiak.fi / 041 319 8722)

ZODIAK

● Each of us is responsible for building an atmophere
of safety together.
● Performances and artistic processes may sometimes
involve subject matter that may feel unpleasant or
hurtful. One of the tasks of art is to make us face and
deal with even the unkind matters.
- If as an audience member you wish to avoid, for
instance, certain subjects or means of staging, you
can contact Zodiak to inquire more detailed
information about the content of the works.
- If an issue that is difficult to you is dealt with in a
rehearsal situation or work topic, it is a good idea to
open this in your working group so that the matter
can be processed and safe working methods can be
agreed upon together.

In case you encounter problematic situations, please let your
director/instructor or the Zodiak personnel know
(zodiak@zodiak.fi / 041 319 8722)

