
YHTEISÖTANSSIFESTIVAALI 2021
Yhdessä tanssimisen polkuja

Yhteisö tanssii ry järjestää kuudennen Yhteisötanssifestivaalin 7. - 
13.6.2021. Festivaali juhlistaa yhdistyksen 20-vuotista taivalta.

Festivaali esittelee Suomessa tehtyä pitkäjänteistä työskentelyä erilaisissa 
yhteisöissä ja erilaisten ihmisten kanssa tai aiheiden ympärillä. Festivaalin 
ohjelmisto kuvastaa yhteisötanssin luonnetta. Yhteisötanssissa jokainen 
tanssija tulee näkyväksi, huomioiduksi ja kunnioitetuksi sellaisena kuin 
on. 

Yhteisötanssifestivaalin ohjelma toteutuu tanssielokuvina, keskusteluina, 
työskentelyprosessien livestriimauksina sekä kohdennettuina esityksinä ja 
työpajoina esimerkiksi koululuokkien kanssa tai Helsingin ensikoti ry:n 
toimipisteessä.

Yhteisötanssifestivaalin tavoitteena on tehdä näkyväksi yhteisötaiteen, 
erityisesti yhteisötanssin, roolia taiteen kentällä. Tänä vuonna festivaalin 
suunnittelussa innoituksena on ollut COVID-19-pandemian määrittelemät 
erityiset olosuhteet. Tavoitteeksi on tullut jalkauttaa yhteisötanssin 
projekteja uusiin ympäristöihin ja etsiä mahdollisuuksia työskennellä 
yhdessä vallitsevassa tilanteessa. Sen vuoksi festivaali tuo esille myös 
työskentelyprosessien eri vaiheita ja keskusteluja valmiiden teosten 
lisäksi.

Festivaaliohjelma ja osallistumislinkit päivitetään yhdistyksen nettisivuille 
osoitteeseen: https://yhteisotanssi.fi/yhteisotanssifestivaali-2020/

Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia.

Festivaaliohjelmisto:

7.6.2021 klo 14.30 - 16.00, Zoomissa
Pia Lindy: Häivähdyksiä muusta -tanssityöpaja (yli 15-vuotiaat, kaikille 
avoin, ennakkoilmoittautuminen) 

7.6.2021 klo 18.00, Zoomissa
Pia Lindy & Tuula Sarivaara: Häivähdyksiä muusta -esitysdemo ja 
keskustelu (fi)

• Mukana keskustelussa Pie Kär 

9.6.2021 klo 19.00, Youtube
TanssiARTesaani: NoCore Untold Process - lyhytelokuva (en)

11.6.2021 klo 18 (-21), Zoomissa

https://yhteisotanssi.fi/yhteisotanssifestivaali-2020/


Yhteisötanssin historiaa ja tulevaisuutta -keskustelu sekä 20-
vuotisjuhlat (en/fi)
Vuoden 2021 yhteisötanssitaiteilijan julkistus (fi/en)

• Alustukset: 
◦ Christopher Thomson: How did the story begin? 
◦ Marjo Hämäläinen: How did the story develop? 
◦ Kirsi Heimonen: Possible Futures? 
◦ Keskustelua / kysymyksiä edellisten puheenvuorojen pohjalta 

• Vuoden 2021 Yhteisötanssitaiteilijan julkistus 
• Juhlat ja vapaamuotoista seurustelua 

13.6.2021 klo 16.00, Zoomissa
Tanssiryhmä Ihanat: Avoimet harjoitukset ja keskustelu (fi)

• Mukana keskustelemassa Duvteaternin Mikaela Hasán ja Yvonne 
Heins 

7. - 13.6.2021, Youtube-kanavalla

Pauliina Aladin & työryhmä: Tanssiva satuhetki - Den dansande 
sagostunden -lyhytelokuva (fi/sv)

Myrskyryhmän & Kati Kallion tanssielokuvia -keskustelua 
osallistavasta tanssielokuvasta (fi)

• Lyhytelokuvatrilogia:  
◦ Usko - A Sight for Sore Eyes 
◦ Toivo - Hope is a Waking Dream 
◦ Rakkaus - Embrace 

• Toinen - Another 
• Alinan aamu - Alina’s morning 
• S O L V E 

Off-ohjelmistossa:
PerformanceSirkus ja Rita Góbi Dance -yhteisötanssityöpaja 11. - 
12.6.2021 (30 / 50 €)
Lisätiedot: https://performancesirkus.fi/ajankohtaista

Varsinaisen festivaaliviikon ulkopuolella toteutetaan seuraavat 
ohjelmakohdat:

• Paneelikeskustelu: Inklusiivisuus ja saavutettavuus tanssin kentän 
käytännöissä #StopHatredNow-tapahtumassa (en)

• TanssiARTesaani: NoCore - Rosebud -virtuaalinen performatiivinen 
työpaja (en) Helsingissä sekä Kymenlaaksossa

• Adama Kone, Totte Rautiainen, Annina Tuhkunen & Terhi Vaimala: 
Djarabi - Rakastettu -esitys (fi) Helsingin ensikodissa

• Anni Puuperä & Satu Rinnetmäki: Luonto X -työpaja (fi) 
helsinkiläisessä peruskoulussa

https://performancesirkus.fi/ajankohtaista

