


AIKATAULU 

SCHEDULE

TO | THU 29.10.2015

18:00 Teatterikorkeakoulu
Noé Soulier: Making Bodies (Talk)

LA | SAT 31.10.2015

17:00 Espoon kulttuurikeskus
Noé SoULIEr: 

rEmovINg

¬ ¬ (BUSSIKULJETUS)  ¬  ¬

18:30 Mediakeskus Lume
Festivaaliavajaiset | Opening

19:00 Mediakeskus Lume
vELI LEHTovAArA:

 CLANDESTINE SITES: DISpLACED

¬ ¬ (BUSSIKULJETUS)  ¬  ¬

21:30 LéSPACE
Festivaaliklubi | Festival party

SU | SUN 1.11.2015

15:00 Espoon kulttuurikeskus
Noé SoULIEr: 

rEmovINg

¬ ¬ (BUSSIKULJETUS)  ¬  ¬

17:00 Mediakeskus Lume
vELI LEHTovAArA:

 CLANDESTINE SITES: DISpLACED
ESITyKSEn JäLKEEn KESKUSTELUTILAISUUS |  

POST-PERFORMAnCE DISCUSSIOn

MA | MON 2.11.2015

19:00 Mediakeskus Lume
vELI LEHTovAArA:

 CLANDESTINE SITES: DISpLACED

TI | TUE 3.11.2015

19:00 Stoa
ISAbELLE SCHAD: 

 FUgEN

KE | WED 4.11.2015

10:00–14:00 LéSPACE
Veli Lehtovaara: 

 A Lover’s Discourse – negotiations 
(Workshop)

19:00 Stoa
ISAbELLE SCHAD: 

 FUgEN

19:00 Mediakeskus Lume
vELI LEHTovAArA: 

 CLANDESTINE SITES: DISpLACED

TO | THU 5.11.2015

18:00 Nuoren Voiman Liitto
Näyttämö ja aikalaisuus. Keskustelu.

19:00 Mediakeskus Lume
vELI LEHTovAArA:

 CLANDESTINE SITES: DISpLACED

PE | FRI 6.11.2015

19:00 Kiasma-teatteri
ANToNy HAmILToN & 
ALISDAIr mACINDoE: 

 mEETINg

LA | SAT 7.11.2015

17:00 Kiasma-teatteri
ANToNy HAmILToN & 
ALISDAIr mACINDoE: 

 mEETINg

19:00 Stoa
ESzTEr SALAmoN: 

 moNUmENT 0: 
 HAUNTED by wArS (1913–2013)

20:15–23:00 Stoa
Päätösjuhlat | Closing party

MAKSUTOn FESTIvAALIBUSSI ESITySTEn väLILLä 31.10. JA 1.11. MUKAAn PääSEE ESITyS-
LIPULLA, JOS TILAA On. | FREE FESTIvAL BUS BETwEEn PERFORMAnCE vEnUES On 31.10.  
AnD 1.11. HOP OnBOARD wITH A PERFORMAnCE TICKET. LIMITED SEATS, nO RESERvATIOnS.

T
ähän ohjelmakirjaan käännetyssä 
”Näyttämö ja aikalaisuus” tekstissä 
ranskalainen filosofi Frédéric Pouil-
laude lähestyy käsitettä nykytanssi 

kyseenalaistamalla usein itsestäänsel-
vyyksinä pitämiämme ”nykyisyyttä” ja 
”tanssia”. Hän tarkastelee kriittisesti 
aikalaisuuden sisältämää ajatusta yhte-
näisestä ja jaettavissa olevasta ajalli-
sesta todellisuudesta, jota taide(tanssi) 
puolestaan heijastelee. Myös tanssi on 
hänen mukaansa pikemminkin nähtävä 
monenlaisten praktiikoiden, näyttämöl-
listen tekojen ja teosten samanaikaisena 
näyttämönä. Pouillauden ajatukset heijas-
televat viime vuosikymmeninä tapahtu-
neita muutoksia tanssissa taidemuotona, 
sekä sen ympärillä käytyä keskustelua.

Liikkeellä marraskuussa 2015 ohjelma on 
moneen suuntaan aukeava kokonaisuus 
aikamme kiinnostavinta tanssilähtöistä 
näyttämötaidetta. Festivaali on syöksy 
kansainvälisen esittävän taiteen nykyhet-
keen jossa teokset saavat, tai ovat aivan 
äskettäin saaneet, ensi-iltansa. Ohjelmas-
sa nähtävien teosten temaattiset lähtö-
kohdat ja muodot todentavat aikamme 
tanssitaiteen moninaista rikkautta.

Noé Soulierin työskentelyn lähtökohtana 
on leikkiä kinesteettisen empatian kanssa 
ja saattaa katsoja tilaan, jossa hänen 
liikettä täydentävä mielikuvituksensa 
aktivoituu. Estämällä liikkeen luontaista 
jatkumoa Soulier tuottaa affektiivisen 

kentän, joka resonoi tilassa pauhaavan 
hiljaisuuden kanssa.

Veli Lehtovaaran kolme kirjallista 
lähtökohtaa on ollut Roland Barthesin 
Rakastuneen kielellä ja Tekstin nautinto, 
sekä Virginia Woolfin Orlando. Hän pohtii 
voiko esitys olla rakastava subjekti. Neljän 
soolon kokonaisuus liikkuu monen ilmai-
sumuodon välillä kuitenkin aina erityises-
sä suhteessa kieleen ja koreografiaan.

Isabelle Schad metsästää Bachin musi-
kaalisen muodon, fuugan (lat. fugere = 
paeta, fugare = metsästää) näyttämöllistä 
mahdollisuutta. Hän kertoo leikkivänsä 
toistoilla ja aikasiirtymillä luoden soolo-
kehon kompositiota, jossa leikkaa sekä 
itsenäisiä että toisistaan riippuvaisia ele-
menttejä: biologisia periaatteita, fysiikkaa 
ja painovoimaa.  

Antony Hamiltonin ja Alisdair Macindo-
en musiikki-liike-installaatio perustuu 
kompositionaalisten tehtävien pakkomiel-
teenomaiseen suorittamiseen ja jalosta-
miseen. Tämä määrätietoisuus kohtaa 
musiikkirobottien (Macindoe) jääräpäisen 
rytmiikan. Kohtaaminen on kuitenkin 
laadultaan enemmän kuunteleva kuin 
julistava; kahden miehen tanssi ja heidän 
keskittyneisyytensä on hypnoottista.

Eszter Salamonin Monument 0 on ensim-
mäinen osa teossarjasta, joka pohtii his-
torian ja koreografian suhdetta. Salamon 

Samanaikaista moninaisuutta
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Text and Virginia Woolf’s Orlando. He 
wonders if a performance itself can be a 
loving subject. Four solos create a unity 
that moves between several forms of 
expression, yet remaining in a special  
relationship with language and choreo-
graphy.

Isabelle Schad chases after the stage pos-
sibility of Bach’s fugue. She plays with 
repetition and time shifts, creating a com-
position that includes both independent 
and co-dependent elements: biological 
principles, physics and gravity.

Antony Hamilton and Alisdair Macindoe’s 
installation of music and movement is 
based on the obsessive execution and 
refinement of compositional tasks. This 
determination meets the stubborn rhyth-
mics of musical robots. The resulting 
Meeting is a hypnotic and intensive dance 
of two men .

Eszter Salamon’s Monument 0 is the first 
part of a series reflecting on the relation-
ship between choreography and history. 
Salamon looks at the past century as 
a history of wars, and brings to stage 
tribal and folk dances as well as other 
popular dance forms originated from the 
conflict zones of all five continents. These 
characters and ”dances of death” embody 
the cultural history of war. Using various 
archival sources, Salamon has created her 
unique vision of our shared history.

luo katsauksen viimeiseen sataan vuoteen 
sotien vuosisatana. Hän näyttämöllistää 
heimo- ja kansantansseja, sekä muita 
populaareja tanssimuotoja, joiden alku-
perä on eri sotatila-alueilla, kaikilla vii-
dellä mantereella. Näyttämön pimeyteen 
ilmestyy hahmoja ja “kuolemantansseja”, 
joissa kehollistuu sodan kulttuurihisto-
riaa. Eri arkistolähteitä käyttämällä Sala-
mon on luonut oman erityisen taiteellisen 
näkynsä jaetusta historiastamme.

Festivaalilla on esityksien lisäksi monia 
muita tapahtumia. Tervetuloa seuraa-
maan mielenkiintoisia keskusteluja, osal-
listumaan workshopeihin ja viettämään 
iltaa festivaaliklubillemme.

Kiitämme lämpimästi kaikkia festivaalin 
taiteilijoita, tuotantotiimiä ja partnereita. 
Festivaali rakentuu pitkäaikaisten kump-
panuuksien ja vakaan rahoituksen varaan; 
vuonna 2016 festivaali juhlii 30-vuotista  
matkaansa pääkaupunkiseudun ja 
Suomen merkittävämpänä nykytanssin 
festivaalina.

Ari Tenhula & Mikael Aaltonen

Festivaalin taiteellinen johto

I
n the text Scène et contemporanéité –  
translated into Finnish in this cata-
logue – French philosopher Frédéric 
Pouillaude approaches the notion of 

contemporary dance by questioning the 
terms ’contemporary’ and ’dance’. He 
critically examines the idea of a unified 
and common time, and the figurative 
presentation of our time. Dance should 
be seen as a scene of simultaneous and 
co existing practices, actions and artworks. 
Pouillaude’s article reflects the changes 
in dance and its discourse in the recent 
decades.

The programme of Moving in November 
2015 is a manifold entirety of the most 
interesting stage works. The festival is 
a plunge into the current moment of 
international performing art, with works 
that are having, or recently have had, their 
premieres. The thematic starting points 
and forms of the works confirm the varied 
richness of dance in our times.

Noé Soulier plays with kinesthetic empa-
thy and escorts the spectator into a state 
where one’s proprioceptive imagination 
is activated. By disrupting the natural 
continuum of movement, Soulier creates 
an affective field that resonates with the 
thundering sound of silence.

Veli Lehtovaara’s three literary starting  
points have been Roland Barthes’ A Lover’s  
Discourse – Fragments, The Pleasure of the 

Simultaneous multiplicity

In addition to performances, Moving in 
November festival contains several other 
events. Join us at the discussions, work-
shops and festival clubs.

We warmly thank all the artists, produc-
tion team members and partners of the 
festival. The festival is built on long-term 
partnerships and funding; in 2016 Moving 
in November will celebrate its 30-year 
anniversary as the most significant con-
temporary dance festival in Helsinki and 
Finland.

Ari Tenhula & Mikael Aaltonen

Artistic Directors
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CHIARA VALLE VALLOMINI



KOnSEPTI JA KOREOgRAFIA | COnCEPT & 

CHOREO gRAPHy: Noé SoULIEr × ESIInTyJäT 

| PERFORMED By: JoSE pAULo DoS SANToS, 

yUmIKo FUNAyA, ANNA mASSoNI, NorbErT 

pApE, NANS pIErSoN & Noé SoULIEr × äänI-

SUUnnITTELU | SOUnD CREATIOn: ErIC LA CASA 

× TUOTAnTO | PRODUCTIOn – BOOKIng & ADMIn-

ISTRATIOn: ALmA oFFICE - ANNE-LISE gobIN, 

ALIx SArrADE & pIErrE rEIS × vASTAAvA 

TUOTTAJA | ExECUTIvE PRODUCTIOn: ND proDUC-

TIoNS × yHTEISTUOTAnTO | COPRODUCTIOn: CND, 

UN CENTrE D’ArT poUr LA DANSE – pANTIN, 

FESTIvAL D’AUTomNE à pArIS, mAISoN DE LA 

DANSE – LyoN, TAp – THéâTrE AUDITorIUm 

DE poITIErS, CENTrE DE DévELoppEmENT 

CHorégrApHIqUE ToULoUSE / mIDI – 

pyréNéES, mUSéE DE LA DANSE – CENTrE 

CHorégrApHIqUE NATIoNAL DE rENNES ET DE 

brETAgNE, pACT zoLLvErEIN, KAAITHEATEr 

Kantaesitys | Premiere: 8.10.2015 PACT Zollverein, Essen

Kesto | Duration: 1 h

Esitystä tukee Espoon kaupunki.

yhteistyössä Institut français de Finlande –  

Ranskan instituutti Suomessa.

Supported by the City of Espoo.

In collaboration with Institut français de Finlande. 

Noé Soulier on aiemmin nähty Liikkeellä 
marraskuussa -festivaalilla vuonna 2011 
sooloteoksellaan Ideography. 

T
he observation of other people’s 
movements can create propriocep-
tive and kinesthetic experiences. In 

Removing, choreographer Noé Soulier 
explores this aspect of movement percep-
tion by working with movements defined 
by practical goals: to hit, to avoid, to 
reach, to grab, etc. Unlike movements 
defined according to geometrical or 
mechanical principles, they constitute a 
vocabulary of gestures that is shared with 
the audience. Using a common vocabu-
lary enhances physical empathy and 
kinesthetic resonance. 

N
oé Soulier on palkittu ranskalainen 
tanssija ja koreografi, joka on taiteel-
lisen työnsä ohella opiskellut myös 

filosofiaa Sorbonnen yliopistossa. Hän 
tutkii eleiden havainnointia ja tulkintaa 
sekä tanssin ja ajattelun suhdetta erilais-
ten projektien muodossa: koreografioissa, 
installaatioissa, teoreettisissa esseissä ja 
esityksissä. Removing on Noé Soulierin 
uutuusteos kuudelle tanssijalle. Se on 
saanut kantaesityksensä lokakuussa 2015 
ja nähdään Suomessa Liikkeellä marras-
kuussa -festivaalilla tuoreeltaan. 
 Teoksen lähtökohtana on tunnistetta-
va liike, jolla on selkeä päämäärä – kuten 
kurkotus, tarttuminen, väistäminen, 
lyöminen. Näistä muodostuu tunnistet-
tava, kinesteettistä empatiaa synnyttävä 
liikesanasto. Mutta teoksessa liikkeet irro-
tetaan toiminnallisista tavoitteissa, jolloin 
fokus on liikkeessä itsessään: dynamiikas-
sa, nopeudessa, lihasjännityksessä. Noé 
Soulier leikittelee erilaisilla visuaalisilla 
tiheyksillä ja haastaa kaikki ennakkokäsi-
tykset tanssista. 

Noé Soulier on opiskellut tanssia Pariisin 
konservatoriossa, Kanadan kansallis-
baletissa ja PARTSissa, Brysselissä. Hän 
valmistui filosofian maisteriksi Sorbon-
nen yliopistossa ja kirjoittaa parhaillaan 
väitöskirjaansa. Vuonna 2010 hänen teok-
sensa Little Perceptions voitti ensimmäisen 
palkinnon Danse Élargie -kilpailussa, 
jonka järjestivät Pariisin Théâtre de la 
Ville ja Musée de la Danse.  

Noé Soulier studied dance at the Paris 
Conservatoire, the National Ballet School 
of Canada, and at PARTS in Brussels. He 
also received a Master’s degree in phi-
losophy at La Sorbonne University (Paris 
IV). Soulier explores the ways we perceive 
and interpret gestures through diverse 
projects: choreographies, installations, 
theoretical essays and performances. 
A firm believer in the fine art of the off- 
beat, and first-prize winner at the Danse 
Élargie competition in 2010, this choreo-
grapher always leaves his mark on the work  
he does, but never in a heavy-handed way. 
Continually extending into new areas, Noé 
Soulier’s work challenges any pre-con-
ceived ideas we may have about dance.
 Noé Soulier is an associated artist 
to CND until 2017.

Noé SoULIEr 

rEmovINg

31.10.2015 17:00
1.11.2015 15:00

Espoon kulttuurikeskus, Louhisali
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tIMO wRIgHt



KOREOgRAFIA, yHDESSä ESIInTyJIEn KAnSSA | 

CHOREOgRAPHy: vELI LEHTovAArA × ESIInTyJäT 

| CREATED wITH AnD PERFORMED By: CHrySA 

pArKINSoN, ELEANor bAUEr, vILLE AHoNEN, 

mArIANNA HENrIKSSoN × vALO- JA TILASUUn-

nITTELU | LIgHT DESIgn AnD SPACE: mIKKo 

HyNNINEN × äänISUUnnITTELU | SOUnD DESIgn: 

TUomAS SKopA, JANI HIETANEN × nEUvOn-

AnTO | ADvISER: mASI TIITTA × LITOgRAFIA | 

LITOgRAPHy: INKA JärvINEN × vALOKUvAT 

| PHOTOgRAPHy: TImo wrIgHT, IAN HowAT, 

STEpHEN prICE, JoHANNA HEIKKILä, ULLA 

KoKKI × TUOTTAJA | PRODUCER: rIIKKA THITz 

× TUOTAnTO | PRODUCTIOn: zoDIAK – UUDEN 

TANSSIN KESKUS, LIIKKEELLä mArrASKUUSSA, 

SõLTUmATU TANTSU LAvA / STL × RESIDEnSSIT 

JA HARJOITUSTILAT | RESIDEnCIES AnD REHEARSAL 

SPACES: oKASrooSIKESE LoSS (SLEEpINg 

bEAUTy CASTLE), SUomEN vIroN INSTITUUTTI, 

DANSENS HUS SToCKHoLm, roSAS, CHâTEAU 

DE moNTHELoN, KUNSTENCENTrUm voorUIT, 

CIE THor, pIANoFAbrIEK KUNSTENwErKp-

LAATS, worKSpACE brUSSELS / LES brIgIT-

TINES

Kesto | Duration: n. 2 h

Esitys on toteutettu (DnA) Departures and Arrivals -hank-

keen puitteissa. Hanketta tukee EU:n Luova Eurooppa 

-ohjelma.

This performance takes place in the frame of the project 

(DnA) Departures and Arrivals which is co-funded by the 

Creative Europe Programme of the EU.

L
iikkeellä marraskuussa -festivaalin 
tämänvuotinen yhteistuotanto ja 
kantaesitysteos on koreografi Veli 

Lehtovaaran ja työryhmän monitaiteelli-
nen Clandes tine sites: Displaced – Väärin
aseteltu. Teos rakentuu neljästä soolosta, 
joista jokainen puhuttelee katsojaa eri 
keinoin ja omaperäisessä suhteessa 
kieleen ja koreografiaan. Ensimmäinen 
soolo on poissaolevalle esiintyjälle, toinen 
tanssijalle, kolmas trubaduurille ja neljäs 
cembalistille.
 Teos käsittelee esitystä rakkaussuhtee-
na; katsojan, esiintyjän sekä materiaalien 
välillä. Jokainen teoksen osista vastaa eri 
keinoin samoihin kysymyksiin: Miten 
ymmärtää esitys rakkaussuhteena? Mitä 
esityksen lukeminen tai koreografian kir-
joittaminen tarkoittaa? Kuinka rakentaa 
taitoksia ja leikkauksia ilmaisuvälineestä 
toiseen? Voiko itse esityksestä tulla rakas-
tava subjekti?
 Teoksen keskeisenä lähdemateriaalina 
on Roland Barthesin kirja Rakastuneen  
kielellä (1977) sekä Virginia Woolfin  
novelli Orlando (1927).

Veli Lehtovaara on suomalaissyntyinen 
koreografi ja tanssija, jonka kotipaikka on 
Bryssel. Hän työskentelee säännöllisesti 
Helsingissä ja asuu osan vuodesta Villa 
Kaunistossa, Päijänteen rannalla Keski-
Suomessa.

Liikkeellä marraskuussa -festivaali toimii 
teoksen Clandestine sites: Displaced 
osatuottajana. Yhteistuotanto Zodiak – 
Uuden tanssin keskuksen ja Sõltumatu 
Tantsu Lavan (EE) kanssa.

Keskustelutilaisuus esityksen 1.11. jäl-
keen. Keskustelussa lähestytään esitystä 
erityisesti valon ja äänen kautta: miten 
valo- ja äänisuunnittelun ratkaisut synty-
vät ja mikä niiden vaikutus on esityksen 
kokonaisuuteen? Keskustelua vetävät Piia 
Ahonen (Zodiak – Uuden tanssin keskus) 
ja Mia Kivinen (Galleria Kandela). Mukana 
keskustelemassa ovat teoksen työryhmäs-
tä Veli Lehtovaara ja Mikko Hynninen.

C
landestine sites: Displaced by Veli 
Lehtovaara is a choreographic work 
constructed of four solo perfor-

mances. Each part addresses the spectator 
with different means and in specific rela-
tion to language and choreography. The 
first is for an absent performer, second 
for a dancer, third for a troubadour, and 
fourth for a harpsichordist. The work 
approaches performance as a love rela-
tion; between the audience, the perform-
er, and the materials of the performance. 
 Springing from the same questions, 
each solo insists on and negotiates them 
differently. What if performance is consid-
ered as an amorous relation? What does it 
mean to read a book as a dance or to write 

choreography as text? What are the pos-
sible cuts and folds between a book and 
a performance? How could the perfor-
mance itself become a loving subject? 

Veli Lehtovaara is a choreographer and 
dancer based in Brussels, Belgium. He 
works regularly in Helsinki and lives part 
of the year at Villa Kaunisto by the Lake 
Päijänne, Central Finland. He studied 
at the Theatre Academy Helsinki and at 
P.A.R.T.S., and was artist-in-residence 
at Zodiak – Center for New Dance in 
2011–13. Veli is one of the artists in the 
focus group of [DNA] DEPARTURES AND 
ARRIVALS in 2014–16. For Veli, art is a way 
of being in the world – journey of compre-
hending otherness and being compre-
hended by it. Parallel to his choreographic 
practice he dances with Rosas in the new 
creation of Anne Teresa de Keersmaeker, 
Golden Hours.

Clandestine sites: Displaced is co-produced 
by Moving in November, Zodiak – Center 
for New Dance and Sõltumatu Tantsu 
Lava (EE).

“THINKING OF YOU I
DO NOT THINK YOU. YOU RECUR.
YOUR DEAR HANDS HOLD THIS”
–Haiku written by Chrysa

31.10.2015 19:00 (EnSI-ILTA) | 1.11.2015 17:00*
2.11.2015 19:00  |  4.11.2015 19:00  |  5.11.2015 19:00

mediakeskus Lume

vELI LEHTovAArA 

CLANDESTINE SITES: DISpLACED
* keskustelutilaisuus esityksen jälkeen 1.11. / post-performance discussion on 1.11.

12 13



LAuRENt gOLdRINg



KOnSEPTI JA KOREOgRAFIA | COnCEPT AnD 

CHOREO gRAPHy: ISAbELLE SCHAD × TAITEEL-

LInEn yHTEISTyö | ASSOCIATED ARTISTS: SASA 

bozIC, FrANCES D’ATH, ALAIN FrANCo, 

LAUrENT goLDrINg × vALOT | LIgHT: mEHDI 

ToUTAIN-LopEz × TUOTTAJA | PRODUCTIOn 

MAnAgEMEnT: HEIKo SCHrAmm × TUOTAnTO 

| PRODUCTIOn: ISAbELLE SCHAD × yHTEIS-

TUOTAnTO | COPRODUCTIOn: HEbbEL Am UFEr 

(BERLIn), ESpACE pASoLINI (vALEnCIEnnES, 

FRAnCE)

Kantaesitys | Premiere: 29.10.2015 HAU, Berlin

Kesto | Duration: n. 1 h

Esitysvierailua tukee goethe-Institut Finnland.

Performance is supported by goethe-Institut Finnland.

F
ugen (suomeksi ’fuugat’) on berliini- 
läisen Isabelle Schadin nykytanssi-
teos, jossa näkyy hänen pitkäaikai - 

nen kiinnostuksensa J.S. Bachin polyfoni-
siin sävellyksiin. Musiikillisten konsep-
tien ja niiden liikkeellisten ilmaisujen 
kautta Schad tutkii omaa histo riaansa, 
oman liikkeensä lähteitä sekä kehon  
materiaalisuutta ja ajallisuutta.
  Sana fuuga viittaa sekä pakenemiseen  
että takaa-ajamiseen. Fuuga toimii 
Isabelle Schadille vertauskuvana tanssi-
vasta kehosta: leikittelemällä kompo si-
tionaalisilla elementeillä Schad luovii  
moninkertaisten ja samanaikaisten  
rytmien, linjojen ja äänien maastossa.
 Teos saa kantaesityksensä Berliinin 
HAU-teatterissa lokakuun lopussa ja se 
nähdään Suomessa heti tuoreeltaan.

Isabelle Schad on opiskeli klassista balet-
tia Stuttgartissa ja tanssi useissa baletti-
ryhmissä vuoteen 1996 asti, jonka jälkeen 
hän laajensi opintojaan myös nykytanssin 
puolelle. Hän on esiintynyt Wim Vande-
keybusin Ultima Vez -ryhmässä sekä 
työskennellyt lukuisten eri koreografien, 
mm. Felix Ruckertin ja Eszter Salamonin 
kanssa. Vuodesta 1999 alkaen hän on 
tehnyt omia projektejaan yhteistyössä 
muiden taiteilijoiden kanssa. Teokset 
sijoittuvat tanssin, performanssin ja visu-
aalisen taiteen välimaastoon, ja niitä on 
esitetty mm. Tanz im August -festivaalilla 
Berliinissä ja Internationale Tanzwochen 
Wienissä. 

W
ith Fugen (Fugues), Berlin choreo-
grapher and dancer Isabelle Schad 
continues her work between 

musical concepts and their expression 
in movement. Coming from a music 
background including a longtime interest 
in the polyphonic work of J.S. Bach, she 
attempts to look at her history and at the 
origins of her movement examining the 
body and its energies in its materiality, 
process and time.
 The term fugue unites two antagonis-
tic principles – to flee and to chase. For 
Schad, it serves as an analogy for the body 
in exercise, where the principles of chas-
ing and fleeing, giving and receiving,  
emptiness and fullness, are becoming 
one; to be as much body as to be move-
ment, as spirit, as self.
 Schad starts off telling and showing. 
The piece becomes its own fugue: a form 
within a form. Playing with its respective 
compositional elements such as repeti-
tion and time delay, the work investigates 
the multiple rhythms, lines/lives and 
voices within one single body.
 Having for many years been in exchange 
with visual artist Laurent Goldring, her 
main questions around non-representa-
tional movements and visibility continue: 
how could the very notion of exercising 
become image? How could energy itself 
become image?
 Fugues is an autobiographical work 
in which the performer’s body serves as 
an example for the construction of the 

individual within disciplines and systems 
one cannot escape from.

Dancer and choreographer Isabelle Schad 
studied classical dance in Stuttgart and 
danced for many different choreographers 
before she started initiating her own pro-
jects in 1999. Her research focuses on the 
body and its materiality; the relationship 
between bodies, (re-)presentation, form 
and experience; practice as a learning 
process; community and political involve-
ment – among others.  
 Her works are situated on the interface 
between dance, performance and the 
visual arts; they tour internationally. 
She has co-initiated numerous projects/
groups that searched for connections 
between various fields of research and 
practice, whereby production methods 
are also questioned by participants. She 
teaches throughout the world and in vari-
ous formats. She is the co-director of a 
project space in the Wiesenburg in Berlin.

3.11.2015 19:00
4.11.2015 19:00

Stoa

ISAbELLE SCHAD 

FUgEN
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gREgORy LORENzuttI



KOREOgRAFIA, OHJAUS JA ESITyS | CHOREO-

gRAPHER, DIRECTOR AnD PERFORMER: 

ANToNy HAmILToN × SOITTIMET, SävELLyS, 

ESITyS | InSTRUMEnT DESIgn & COnSTRUC-

TIOn, COMPOSER, PERFORMER: ALISDAIr 

mACINDoE × vALOSUUnnITTELU | LIgHTIng 

DESIgnER: boSCo SHAw × PUKUSUUnnIT-

TELU | COSTUME DESIgnER: pAULA LEvIS  

TUOTTAJA | PRODUCER: FrEyA wATErSoN × 

TUOTAnTO | PRODUCTIOn: ANToNy HAmILToN 

proJECTS

Kantaesitys | Premiere:  

Dance Massive, Australia 2015

Kesto | Duration: 50 min

Esitysvierailua tukee Creative victoria.

Performance is supported by Creative victoria.

A
ustralialaiskoreografi Antony 
Hamiltonin omintakeinen liikekieli 
ja Alisdair Macindoen intohimo 

soittimiin ovat synnyttäneet yhteisteoksen 
MEETING, jossa nämä kaksi esiintyjää 
jakavat näyttämön kuudenkymmenen-
neljän robotti-instumentin kanssa. 
Meditatiivinen ja vangitseva teos on kuin 
koreografinen ääni-installaatio, fyysisesti 
armoton tapahtumien sarja, jota säestää 
robottien konerytmi. 

Melbournessa asuva Antony Hamilton on 
tehnyt palkittuja teoksia ryhmille Austra-
liassa ja Euroopassa, mm. Chunky Move, 
Australian Dance Theatre, Dancenorth, 
Stompin ja Ballet de l’Opéra de Lyon. 
Vuonna 2008 perustettu Antony Hamilton  
Projects toimii alustana Hamiltonin 
monitaiteellisille nykytanssiteoksille, 
joissa liike, visuaalisuus, ääni ja video 
yhdistyvät omintakeiseksi ilmaisuksi.
 
Tanssija-koreografi Alisdair Macindoe on 
esiintynyt mm. Chunky Move -ryhmässä 
sekä Lucy Guerinin ja Antony Hamiltonin 
teoksissa. Macindoe on myös itseoppinut 
äänisuunnittelija, säveltäjä ja soitinraken-
taja, joka on tehnyt palkittuja äänisuun-
nitteluja lukuisiin tanssiteoksiin.

M
EETING reveals a fascination with 
the articulation of the body and 
mind in motion. A choreographic 

study stripped to the bare essentials, the 
work pairs Antony Hamilton’s compulsive 
choreo graphy with Alisdair Macindoe’s 
obsessive machine-making practice. 
 The two performers share space with 
64 robotic percussion instruments.  
A relentless stream of activity unfolds, 
where the bodies enter states of height-
ened physical and mental agency, with  
all actions carried by the meditative pulse 
of the machine beat. 
 A focused recital, with Hamilton’s 
unique physical grammar and Macindoe’s 
bespoke musical instrument making, 
Meeting composes the body, the space 
and the robots into a dynamic and rivet-
ing choreographic sound installation. 

ANToNy HAmILToN AND ALISDAIr mACINDoE 

mEETINg

Antony Hamilton is an award-winning 
Australian choreographer. He has created  
works for The Lyon Opera Ballet, Chunky 
Move, Australian Dance Theatre, Dance-
north, Expressions, STRUT, Stompin, 
Rogue and for tertiary institutions. 
Antony was inaugural recipient of the 
Russell Page Fellowship in 2004, the 
Tanja Liedtke Fellowship in 2009 and a 
Creative Australia Fellowship in 2012. 
He was recently dance curator at The 
National Gallery of Victoria and was the 
2014 Honorary Resident Director of Lucy 
Guerin Inc. He is currently a recipient of a 
Sidney Myer Creative Fellowship. In 2008 
Antony formed Antony Hamilton Projects 
to create contemporary dance work 
informed by an interest in multi-discipli-
nary practices. Combining experimental 
movement, visual, sound and video art, 
his original and unpredictable choreo-
graphic voice is a driving catalyst for bold 
experimentation. 
 
Alisdair Macindoe is a Melbourne-based 
dancer and choreographer who trained 
in dance at the Victorian College of the 
Arts. He has performed with Lucy Guerin 
Inc , Chunky Move, Antony Hamilton and 
Leigh Warren and Dancers, among others. 
Alisdair is also a self taught sound design-
er, composer and instrument builder, who 
has won awards for his sound design in 
dance. 

6.11.2015 19:00
7.11.2015 17:00
Kiasma-teatteri
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uRsuLA kAufMANN



KOREOgRAFIA JA OHJAUS | ARTISTIC DIREC-

TIOn: ESzTEr SALAmoN × DRAMATURgInEn 

yHTEISTyö | DRAMATURgICAL COLLABORATIOn: 

ESzTEr SALAmoN, ANA vUJANovIć, CHrIS-

TopHE wAvELET × TAnSSIJAT | DAnCERS: 

bogLárKA börCSöK, LIgIA LEwIS, João 

mArTINS, yvoN NANA-KoUALA, LUIS roDrI-

gUEz, CorEy SCoTT-gILbErT × PUvUSTUS | 

COSTUMES: vAvA DUDU × vALOT | LIgHTS: SyLvIE 

gAroT × äänI | SOUnD: wILFrID HAbErEy 

× TEKnInEn JOHTO | TECHnICAL DIRECTIOn: 

THALIE LUrAULT × TUOTAnTO | PRODUCTIOn: 

ALExANDrA wELLENSIEK / boTSCHAFT gbr, 

SANDrA orAIN / STUDIo E.S. × yHTEISTUO-

TAnTO | COPRODUCTIOn: HAU HEbbEL Am UFEr 

(BERLIInI), INTErNATIoNALES SommErFES-

TIvAL KAmpNAgEL (HAMPURI), LES SpECTACLES 

vIvANTS / CENTrE pompIDoU (PARIISI), pACT 

zoLLvErEIN (ESSEn), TANzqUArTIEr (wIEn), 

CENTrE CHorégrApHIqUE DE moNTELLIEr 

LANgUEDoC-roUSSILLoN

Kantaesitys | Premiere: 8.8.2014 Internationales  

Sommerfestival, Hamburg

Kesto | Duration: 75 min

Teosvierailua tukee Nationales Performance Netz (nPn).

Performance supported by Nationales Performance Netz 

(nPn).

U
nkarilaissyntyisen tanssija-koreo-
grafin Eszter Salamonin ryhmäteos 
MONUMENT 0 – Haunted by Wars 

(1913–2013) päättää tämänvuotisen festi-
vaalin lauantaina 7.11.2015. Teoksessa 
Salamon tarkastelee kulunutta sataa 
vuotta sodan historiana ja esittää kuuden 
tanssijan kanssa heimo- ja kansantansse-
ja sekä muita populaaritanssimuotoja eri 
konfliktialueilta maailman viidestä maan-
osasta. Arkeologisen historian keinoin 
tämä ’kuolemantanssi’ luo vaikuttavan 
näkymän näkymättömään maailmaan ja 
tanssin historiaan.

Eszter Salamon muutti Ranskaan vuonna 
1992 päätettyään klassisen tanssin opin-
not Budapestin kansallisessa tanssiakate-
miassa. Hän on työskennellyt monien 
eri koreografien kanssa ja vuodesta 2001 
lähtien Salamon on kiertänyt kansainväli-
sesti omilla soolo- ja ryhmäteoksillaan. 
Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ohjel-
massa on aiemmin nähty Salamonin teos 
Reproduction vuonna 2006. Tänä vuonna 
Salamon teki teoksesta uudisversion 
Cullberg Balletille. Salamon käyttää liik-
keen lisäksi myös videota, musiikkia sekä 
fiktiivista ja dokumentaarista kerrontaa 
osana koreografista työtään.

M
ONUMENT 0: Haunted by wars 
(1913–2013) is the first part of a 
series where choreographer and 

performer Eszter Salamon reflects on the 
relationship between choreography and 
history. Salamon looks at the past 100 
years as a history of wars, and together 
with six dancers brings to stage the tribal 
and folk dances, as well as other popular 
dance forms originated from the conflict 
zones of all five continents. Embracing 
the approach of an archaeological history, 
this “dance of death“ brings about an 
impressively sombre yet stirring scenario 
bringing to light an invisible world and 
dance history. 
 The score is based on a selection of 
wars that took place between 1913 and 
2013 worldwide. The main criterion of the 
selection are the Western world’s mani-
fold implications in the wars happening 
elsewhere. The territories named in the 
score – which are the contexts where 
the dances performed on stage come 
from – are those that have been attacked, 
invaded, violated or occupied during the 
armed conflicts. Monument 0 is thus a 
feast devouring and reinterpreting the 
once forgotten and neglected expressions  
and movement paradigms that our 
modernity has erased in order to create a 
tabula rasa as its own historical fiction. 

Eszter Salamon is a choreographer, dancer 
and performer. Her works are performed 
frequently in Europe, the US and Asia, 
in the context of the performance and 
visual arts. Her polyphonic and extended 
choreographic practice uses fiction, docu-
mentary, video and music. In 2014 Sala-
mon was invited to perform at MOMA, 
Museum of Modern Art, New York, and to 
a solo exhibition in winter 2014/15 in the 
frame of the exhibition series Satellite at 
Jeu de Paume, Paris. This year, she staged 
a new version of her work Reproduction for 
the Cullberg Ballet. The original version 
was shown at the Moving in November 
festival in 2006.

ESzTEr SALAmoN 

moNUmENT 0:
HAUNTED by wArS (1913–2013)

7.11.2015 19:00
Stoa
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Noé Soulier: 
making bodies

(LUEnTO | TALK)
To 29.10. 18:00

Teatterikorkeakoulu, auditorio 1

veli Lehtovaara: 
A Lover’s Discourse – 

negotiations
(wORKSHOP)

KE 4.11. 10:00–14:00
LéSpACE  

OsALLIstuMIsMAksu | PARtICIPAtION fEE 15 € 

ENNAkkOILMOIttAutuMINEN 30.10. MENNEssä | 

ENROLLMENt by 30.10.  

tickets@liikkeellamarraskuussa.fi

Näyttämö ja aikalaisuus

KESKUSTELUTILAISUUS |  
DISCUSSIOn In FInnISH
To 5.11. 18:00–20:00
Nuoren voiman Liitto

Koreografi Noé Soulier tutkii eleiden 
havainnointia ja tulkintaa sekä tanssin ja 
ajattelun suhdetta erilaisten projektien 
muodossa: koreografioissa, installaatiois-
sa, teoreettisissa esseissä ja esityksissä. 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 
järjestettävä luento on avoin kaikille. 
Luentokieli englanti.

Noé Soulier explores the ways we perceive 
and interpret gestures through diverse 
projects: choreographies, installations, 
theoretical essays and performances.  
Noé Soulier’s talk at the Theatre Academy 
is open to all.

I will try to analyze the way movements 
are defined in various choreographic 
practices and the experiences they create.  
Once made explicit, these ways of defin
ing movement can be used as lenses to 
focus one’s attention, and thus enable an 
expanded and more active experience  
of movement. I will also consider the 
strategies used by choreographers and 
performers to orient the perception of the 
viewer by underlining or covering some of 
the parameters that govern their actions.

oHEISoHJELmA

Liikkeellä marraskuussa -festivaali pyrkii 
edistämään taidediskurssia julkaise-
malla suomennoksia kiinnostavista ja 
ajankohtaisista filosofisista teksteistä. 
Tänä vuonna festivaali on julkaissut 
suomennoksen filosofi ja  tanssintutkija 
Frédéric Pouillauden esseestä Scène et 
contemporanéité. Nuoren voiman liitossa 
järjestetään keskustelutilaisuus Pouillau-
den tekstiin ja sen herättämiin ajatuk-
siin liittyen. Keskustelua johtaa filosofi 
Olli Ahlroos. Mukana keskustelemassa 
ovat tekstin suomentaja Julius Telivuo, 
amanuenssi Saara Hacklin, koreografi 
ja tutkijakoulutettava Simo Kellokumpu 
sekä kuvataiteilija Joakim Pusenius.

Olli Ahlroos on filosofi, vapaa kirjoittaja ja 
humanistiyrittäjä. Ahlroosin väitöskirja-
projekti käsittelee Ludwig Wittgensteinin  
filosofiakäsitystä. Ahlroos on myös toiminut  
Liikekieli.comin toimittajana ja kriitikkona.

Julius Telivuo tekee Gilles Deleuzen filo-
sofiaa käsittelevää väitöskirjaa Jyväskylän 
yliopistossa. Lisäksi hän on opettaja ja 
kääntäjä.

Saara Hacklin väitteli Maurice Merleau-

Pontyn taiteenfenomenologiasta vuonna 
2012. Hän on työskennellyt laajasti nyky-
taiteen parissa ja toimii parhaillaan ama-
nuenssina Nykytaiteen museo Kiasmassa.

Simo Kellokumpu on helsinkiläinen 
koreografi, joka tekee taiteellista tutki-
musta tohtorikoulutettavana Teatterikor-
keakoulussa. Kellokummun viimeaikaisia 
töitä on nähty mm. Tutkimuspaviljongissa  
Venetsian Biennalessa (2015) sekä Mad 
House Helsingissä (2015).

Joakim Pusenius on Kuvataideakatemi-
asta valmistunut kuvataiteilija, joka 
työskentelee liikkuvan kuvan ja valoku-
van parissa. Ennen taideopintojaan hän 
opiskeli arkkitehtuuria, teoreettista filo-
sofiaa ja estetiikkaa. Pusenius osallistuu 
marraskuussa pidettävään Nuoret 2015 
-ryhmänäyttelyyn.

Discussion around the article Scène et 
contemporanéité by French philosopher 
Frédéric Pouillaude, organized in col-
laboration with Nuoren Voiman Liitto, 
one of the oldest and most active non-
profit literature organizations in Finland. 
Discussion in Finnish, led by philosopher 
Olli Ahlroos.

Participants in the discussion include 
translator Julius Telivuo, choreographer 
Simo Kellokumpu, visual artist Joakim 
Pusenius and Saara Hacklin from Kiasma 
Museum of Contemporary Art.

Koreografi Veli Lehtovaara pitää work-
shopin, jossa luetaan fragmentteja  
Roland Barthesin teksteistä sekä tanssi-
taan. Miten tekstiä voi lähestyä koreo-
grafiana? Miten esitystä voi lukea tai 
tanssia kirjoittaa?

In choreographer Veli Lehtovaara’s work-
shop, participants will read fragments 
from two texts by Roland Barthes  
(A Lover’s Discourse and The Pleasure of the 
Text) and dance. How to approach text as 
choreography? What does it mean to read 
a performance or to write a dance?  

oTHEr EvENTS
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Avajaiset ennen Clandestine sites:  
Displaced esitystä Mediakeskus Lumeen 
yleisölämpiössä. Tervetuloa kohottamaan 
malja festivaalin aloituksen kunniaksi 
sekä tapaamaan uusia ja vanhoja tuttuja.

Festival opening in Media Centre Lume 
before the premiere of Clandestine sites: 
Displaced. Come and raise your glass for 
the festival.

FESTIVAALIN AVAJAISET 
FESTIVAL OPENING
LA 31.10.2015 18:30  
mediakeskus Lume

LéSPACE on kulttuuritila ja kahvila- 
ravintola Vallilassa. Festivaaliklubissa  
juhlistetaan ensi-iltaa ja festivaalia  
rennossa ilmapiirissä. Vapaa pääsy!  
LéSPACE on auki klo 03 asti.

LéSPACE is a cultural space and bar in 
Vallila. Join the festival celebration,  
free admission.

FESTIVAALIKLUBI
FESTIVAL CLUB

LA 31.10.2015 21:30  
LéSpACE

Festivaaliviikko päättyy juhlaan Stoassa. 
Päätösjuhlat alkavat heti MONUMENT 0  
-esityksen päätyttyä. Lämpimästi  
tervetuloa!

Closing party starts in Stoa after the  
performance of MONUMENT 0.  
Warmly welcome!

PÄÄTÖSJUHLAT
CLOSING PARTY

LA 7.11.2015 20:15  
Stoa Café

yhteistyössä:
KIERTOLIIKE
2.–3.11.2015  

Kaapelitehdas

Liikkeellä marraskuussa -festivaalin aika-
na järjestetään ensimmäinen Kiertoliike-
tapahtuma Helsingin Kaapelitehtaalla 
2.–3.11. ja sen tuottavat Tanssin talo ja 
Zodiak – Uuden tanssin keskus. Kierto-
liike on uusi tanssin kentän valtakunnal-
linen ammattilaisfoorumi, joka kokoaa 
tanssin toimijoita yhteen tanssin kentältä 
lajiin ja taustaan katsomatta jakamaan, 
kuulemaan, keskustelemaan ja vaikut-
tumaan. Vuosittain eri puolilla Suomea 
kiertävän, paikallisten tanssifestivaalien  
yhteydessä järjestettävän foorumin 
teemat koostuvat alan ajankohtaisista 
kysymyksistä.

During the Moving in November festival, 
Tanssin talo (Dance House Finland) and 
Zodiak – Center for New Dance produce 
the first Kiertoliike event on 2.–3.11. 
Kiertoliike is a forum for Finnish dance 
professionals. The programme consists of 
lectures, panel discussions, round table 
discussions and performative responses 
and statements.

Lue lisää | Read more: 
kiertoliike.tanssintalo.fi

oHEISoHJELmA oTHEr EvENTS
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L
IIkkEELLä MARRAskuussA on 
pääkaupunkiseudun merkittävin 
kansainvälisiä nykytanssiesityksiä 
esittävä festivaali. Vuonna 1986 

perustettu festivaali tuo vuosittain Suo-
meen ajankohtaisia tekijöitä ja ilmiöitä 
sekä herättää keskustelua nykytaiteen ja 
esittävän taiteen kentällä kantaaottavalla 
ohjelmistollaan. Ohjelmistonsa kautta 
festivaali pyrkii tavoittamaan erilaisia 
yleisöjä ja luomaan uusia konteksteja 
nykytaiteen ja tanssin kohtaamiseen.
 Liikkeellä marraskuussa on ideolo-
gialtaan riippumaton, itsenäinen sekä 
tinkimättömästi kuratoitu festivaali. Sen 
keskeisiä arvoja ovat ajankohtaisuus, 
kansainvälisyys ja progressiivisuus.
 Festivaalin tarkoituksena on lisätä 
tanssitaiteen tunnettuutta, monipuolistaa 
esittävän taiteen tarjontaa tarjoamalla 
yleisölle alan huippuosaamista edustavia 
esityksiä, vaikuttaa taidekeskusteluun 
sekä vahvistaa tanssitaiteen merkitystä 
yhteiskunnassamme.
 Kansainvälisen nykytanssifestivaa-
lin olisi mahdollista toimia poimien 
helmiä ulkomaisesta ohjelmatarjonnas-
ta, luottaen jo valmiisiin menestyksiin. 
Liikkeellä marraskuussa haluaa kuitenkin 
etsiä uutta ja ajankohtaista, vaikuttaa 
siihen minkälaista nykytanssia kentällä 
tuotetaan, kiinnittyä taiteilijoihin sekä 
tuoda taiteellisia avauksia kotimaamme 
tanssiin. Siksi festivaali saattaa näkyville 
myös teoksia, joita ei vielä ole olemassa 
tai jotka vasta hakevat merkityksiään ja 

paikkaansa kansainvälisessä taidekeskus-
telussa. Liikkeellä marraskuussa toimii 
vuosittain uusien teosten yhteistuottajana 
niin Suomessa kuin kansainvälisesti. 
 Festivaalin ajankohtaiset ja korkea-
tasoiset esitykset reagoivat taidekeskus-
teluun ja ajassa oleviin kysymyksiin. 
Festivaali pyrkii herättämään keskustelua 
ja ajatuksia pikemminkin kuin vastaamaan  
jo olemassa oleviin esteettisiin tottumuk-
siin. Monipuolisen ohjelmistonsa kautta 
festivaali turvaa tanssikentän moniääni-
syyden ja kansainvälisen esitystoiminnan 
laajuuden.
 Edullinen festivaalipassi on Liikkeellä 
marraskuussa -festivaalin tapa edistää 
taiteen saavutettavuutta sekä edistää 
tanssisivistystä Suomessa.
 Liikkeellä marraskuussa -festivaalin 
merkittävimmät tukijat ovat opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä Helsingin 
ja Espoon kaupungit. Pitkäaikaisiin 
yhteistyökumppaneihin lukeutuvat Stoa, 
Espoon kulttuurikeskus, Kiasma-teatteri 
ja Zodiak – Uuden tanssin keskus.

M
OVINg IN NOVEMbER is the oldest 
and most significant contempo-
rary dance festival in the Helsinki 
area. The festival, founded in 

1986, brings international artists and 
performances to Finland and instigates 
discourse with its edgy programming.
 Moving in November is an indepen-
dently curated, topical and progressive 
festival. Its mission is to educate and 
inspire local audiences. The festival 
strives to be topical, international and 
progressive. 
 A dance festival could be curated by 
picking international gems from a vast 
selection, counting on proven success. 
But Moving in November wants to expand 
into the unknown, to broaden horizons, 
to stand by the artists and to open up new 
doors. Thus, the festival also presents new 
works, or works that have not yet made 
their mark in the international scene. 
Moving in November is proud to act as 
a coproducer of new creations, both in 
Finland and internationally.
 Moving in November festival is sup-
ported by the Ministry of Culture and the 
Cities of Helsinki and Espoo. Long-time 
partners include Stoa, Espoo Cultural 
Centre, Kiasma Theatre and Zodiak – 
Center for New Dance.

30 31



HISTory

L
iikkeellä marraskuussa -festivaalilla 
on historiansa aikana ollut tärkeä 
tehtävä pääkaupunkiseudun tanssin 
esitystoiminnan katalysaattorina. 

Syntyvaiheessaan 1980-luvun puolivä-
lissä se loi tuolloin lähes olemattomissa 
tuotannollisissa olosuhteissa toimiville 
kotimaisille esityksille katselmuksen. 
 Festivaali aloitti aikana, jolloin kan-
sainvälisiä nykytanssiesityksiä nähtiin 
pääkaupunkiseudulla erittäin harvoin. 
Kansainvälisen ohjelmiston osuus festi-
vaaliohjelmassa kasvoi vuosi vuodelta 
ja festivaalista muodostui tärkeä ikkuna 
maailmalle, missä nykytanssi oli vakiintu-
nut ja arvostettu taidemuoto. Kotimaisen 
tanssitaiteen hakiessa toiminnalleen 
arvostusta ja vakaampia oloja festivaali  
näytti osaltaan, että tanssitaide on 
kiinnostava, ajankohtainen ja idearikas 
taidemuoto, johon on syytä panostaa ja 
jota kannattaa seurata.
 Liikkeellä marraskuussa on vakiin-
tunut nyt neljännesvuosisadan aikana 
Helsingin ja pääkaupunkiseudun tärkeim-
mäksi nykytanssitapahtumaksi, joka yhä 
uudelleen haastaa meitä näkemään kehol-
lisuutemme taiteellisen potentiaalin.
 Liikkeellä marraskuussa julkaisi 
25-vuotishistoriikin vuonna 2011. Histo-
riikin kautta piirtyi selkeä kuva edellä-
kävijästä: festivaali on vuosien saatossa 
tuonut Suomeen liudan keskeistekijöitä 
eurooppalaiselta nykytanssikentällä. Sen 
kansainväliset otokset eivät ole olleet 
muiden festivaalien kopioita, vaan ajassa 

ja läpimurrossa olevia ryhmiä ja teoksia, 
jotka ovat tarttuneet suomalaiskatsojien 
mieliin ja vieneet kotimaista taidekeskus-
telua harppauksin eteenpäin.
 25-vuotishistoriikki sekä listaus festi-
vaaliohjelmistoista vuosien varrelta ovat 
luettavissa festivaalin verkkosivuilla  
www.liikkeellamarraskuussa.fi.
 Festivaali on ollut monessa suhteessa 
uuden suunnan näyttäjä suomalaisen ja 
kansainvälisen tanssin suhteen. Se on 
avannut ja laajentanut sekä tanssikäsi-
tystä että tanssin yleisöpohjaa. 
 2000-luvulla Liikkeellä marraskuussa 
-festivaali on tuonut suomalaisyleisöjen 
nähtäväksi nykytanssin keskeistekijöitä 
eurooppalaiselta nykytanssin kentältä. 
2010-luvulla painopiste on siirtynyt 
enemmän proaktiiviseen toimintaan, 
jossa festivaali on mukana vaikuttamassa 
siihen, millaista tanssia meillä ja muualla 
tuotetaan ja mihin suuntaan kansainväli-
nen diskurssi liikkuu. Toiminta kehittyy 
yhä enemmän reaktiivisesta, kansainvälis-
tä taidekenttää esittelevästä toiminnasta 
kohti aktiivista kansainvälistä toimijuutta 
kansainvälisten strategisten kumppa-
nuuksien ja taiteellisesti merkittävien 
suhteiden ja verkostojen avulla.
 Ensi vuonna Liikkeellä marraskuussa 
-festivaali täyttää 30 vuotta. Tervetuloa 
mukaan juhlimaan!

M
oving in November is the oldest 
and most significant contempo-
rary dance festival in the Helsinki 
metropolitan region. It has had 

an important role as a catalyst of dance 
performance activities since the 1980s. 
In the beginning, it provided a platform 
for Finnish contemporary dance during 
a time when the infrastructures of dance 
were almost non-existent. 
 The festival was founded during an 
era when international contemporary 
dance performances were a rare treat in 
Helsinki. The international programming 
of the festival grew each year, and slowly 
the festival became a gateway or window 
into the international dance scene. As 
contemporary dance in Finland searched 
for recognition and better conditions, the 
festival proved that the dance is an inter-
esting, international art form. During the 
past 25 years, Moving in November has 
established itself as the most important 
contemporary dance event in the Helsinki 
region. 
 In 2011, the festival published a 25th 
anniversary chronicle. Information about 
past festival editions and artists can be 
read online at www.movinginnovember.fi.
  Throughout the years, Moving in 
November has introduced Finnish audi-
ences to a large number of international 
artists and works. It has shaped the art 
scene in Finland, and broadened the audi-
ence of contemporary dance. The festival 
is currently taking on a more active role in 

shaping the artistic landscape, by partici-
pating in international coproductions and 
partnerships.
 Next year, Moving in November celeb-
rates its 30-year anniversary. Come and 
join the party!

HISTorIA
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Festivaalipassilla on mahdollisuus nähdä 

koko festivaaliohjelma. Yksittäisliput 

esityksiin 25/15 €. Festivaalipassien 

ennakkomyynti sekä yksittäislippujen 

myyntitiedot: liikkeellamarraskuussa.fi

Lippuja on myynnissä myös ovella 

ennen esityksiä saatavuuden mukaan.

Oheisohjelma on maksuton 

(työpajaa lukuun ottamatta). 

Festival pass entitles access to the 

whole programme. Single performance 

tickets 25/15 €. Festival passes and 

individual tickets can be purchased in 

advance: movinginnovember.fi

Tickets are also sold at the door, 

if available.

Free admission to other festival 

events (except for the workshop).

TAPAHTUMAPAIKAT

vENUES 

SToA

Turunlinnantie 1, Helsinki

ESpooN KULTTUUrIKESKUS 

Kulttuuriaukio 2, Espoo

KIASmA-TEATTErI 

Mannerheiminaukio 2, Helsinki

mEDIAKESKUS LUmE 

Hämeentie 135 C, Helsinki

TEATTErIKorKEAKoULU

Haapaniemenkatu 6, Helsinki

NUorEN voImAN LIITTo

Fredrikinkatu 23 D 4, Helsinki

LéSpACE

Kuortaneenkatu 8, Helsinki

TUoTANTo

proDUCTIoN

Arts Management Helsinki

Isabel González

isabel@artsmanagement.fi

Outi Järvinen

outi@artsmanagement.fi

grAAFINEN SUUNNITTELU

grApHIC DESIgN

Petri Summanen

INFo

TAITEELLINEN JoHTo

ArTISTIC DIrECTIoN

Mikael Aaltonen, Ari Tenhula

JärJESTäJä

orgANISEr

Tanssiareena ry | Dance Arena 

JäSENET

mEmbErS

Esitystaiteen keskus ry, 

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 

Tanssin talo ry

HALLITUS

boArD

Nina Numminen (pj.), 

Juha Valkeapää, Annika Tudeer, 

Elina Pirinen, Eeva Muilu. 

Varajäsenet: Kimmo Modig, 

Sanna Myllylahti, Samuli Nordberg, 

Vera Nevanlinna.
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