
4.11. TORSTAI/THURSDAY
 19 Taidehalli Dominique Brun & François Chaignaud: Un Bolero

 20.30 Stoa Isabel Lewis: Occasions

5.11. PERJANTAI/FRIDAY

 12 Caisa Soup Talks: Dominique Brun & François Chaignaud
                Hosted by: Mammu Rankanen

 18 Taidehalli Dominique Brun & François Chaignaud: Un Bolero

 19 Louhisali Michiel Vandevelde: Dances of Death

 20 Taidehalli Dominique Brun & François Chaignaud: Un Bolero

6.11. LAUANTAI/SATURDAY

 12 Caisa Soup Talks: Michiel Vandevelde
                Hosted by: Sanna Myllylahti

 18 Taidehalli Dominique Brun & François Chaignaud: Un Bolero

 18 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 19 Louhisali Michiel Vandevelde: Dances of Death

 20 Taidehalli Dominique Brun & François Chaignaud: Un Bolero

7.11. SUNNUNTAI/SUNDAY

 12 Caisa Soup Talks: Maria Saivosalmi, Vytautas Puidokas & Vytautas Katkus
                Hosted by: Karolina Kucia & Freja Bäckman

 14 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 14 Stoa Isabel Lewis: Occasions

 15 Valssaamo Mikko Niemistö, Sanna Blennow, Teo Lanerva,  
   Olli Lautiola & Justus Kantakoski: Astral Projections

 18 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 19 Valssaamo Mikko Niemistö, Sanna Blennow, Teo Lanerva,  
   Olli Lautiola & Justus Kantakoski: Astral Projections

 19 Louhisali Michiel Vandevelde: Dances of Death

8.11. MAANANTAI/MONDAY

 12 Caisa Soup Talks: Isabel Lewis
                Hosted by: Essi Rossi

 14 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 18 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 19 Caisa Ofelia Jarl Ortega: StM

 20.30 Caisa Isabel Lewis: Occasions

9.11. TIISTAI/TUESDAY

 12 Caisa Soup Talks: Ofelia Jarl Ortega
                Hosted by: Sonja Jokiniemi

 14 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 18 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 19 Valssaamo Mikko Niemistö, Sanna Blennow, Teo Lanerva,  
   Olli Lautiola & Justus Kantakoski: Astral Projections

 19 Louhisali Ofelia Jarl Ortega: StM

 20.30 Stoa Isabel Lewis: Occasions

10.11. KESKIVIIKKO/WEDNESDAY

 12 Caisa Soup Talks: Veera Milja & Elsa Tölli
                Hosted by: Anne Naukkarinen

 14 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 18 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 19 Valssaamo Mikko Niemistö, Sanna Blennow, Teo Lanerva,  
   Olli Lautiola & Justus Kantakoski: Astral Projections

11.11. TORSTAI/THURSDAY

 12 Caisa Soup Talks: Mikko Niemistö & Sanna Blennow
                Hosted by: Tom Rejström

 14 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 18 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 19 Caisa Stefan Kaegi & Judith Zagury & Nathalie Küttel:  
   Temple du présent – Solo for octopus

12.11. PERJANTAI/FRIDAY

 12 Caisa Soup Talks: Ingri Fiksdal, Nicole Schuchardt, Rannei Grenne,  
   Louis Schou-Hansen & Fredrik Floen
                Hosted by: Tuomas Laitinen

 14 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 15.30 Hietaranta Ingri Fiksdal: Diorama

 18 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 19 Stoa Boglárka Börcsök & Andreas Bolm: Figuring Age

 20 Stoa Boglárka Börcsök & Andreas Bolm: Figuring Age

13.11. LAUANTAI/SATURDAY

 12 Caisa Soup Talks: Boglárka Börcsök & Andreas Bolm
                Hosted by: Annika Tudeer

 14 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 15.30 Hietaranta Ingri Fiksdal: Diorama

 17 Stoa Boglárka Börcsök & Andreas Bolm: Figuring Age

 18 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 18 Stoa Boglárka Börcsök & Andreas Bolm: Figuring Age

 19.30 Stoa Boglárka Börcsök & Andreas Bolm: Figuring Age

 20 Zodiak Stage Mikko Niemistö: Odd Meters

14.11. SUNNUNTAI/SUNDAY

 12 Caisa Stefan Kaegi & Judith Zagury & Nathalie Küttel:  
   Temple du présent – Solo for octopus

 12 Koneen kamari Elsa Tölli & Veera Milja: Inspiraation sulattelua –  
   lavarunollinen digestiivi festivaalikävijälle

 14 Caisa Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter

 15.30 Hietaranta Ingri Fiksdal: Diorama

 17 Stoa Boglárka Börcsök & Andreas Bolm: Figuring Age

 18 Stoa Boglárka Börcsök & Andreas Bolm: Figuring Age

 19.30 Stoa Boglárka Börcsök & Andreas Bolm: Figuring Age

 20 Zodiak Stage Mikko Niemistö: Odd Meters

VUODEN 2021 PASSIT ON MYYTY LOPPUUN! Kaikkiin festivaaliesityksiin myydään yksittäislippuja esitystalojen omien myyntikanavien kautta, festivaalin netti-
sivuilta sekä ovelta (16,5–30,5 €). Välttääksemme jonoja esityspaikoilla suosittelemme lippujen ostoa etukäteen netistä. Yksittäisliput seuraavista osoitteista:

PASSES FOR 2021, HAVE BEEN SOLD OUT! Single performance tickets are sold at the venues’ outlets, online and at the door (16,5–30,5 €). 
To avoid queues please buy your ticket in advance. Individual outlets for single tickets can be found on here:

Zodiak – Uuden tanssin keskus / Valssaamo
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, Helsinki

Espoon Kaupunginteatteri - Louhisali
Kulttuuriaukio 2, Espoo

Hietaniemen uimaranta
Hiekkarannantie 11, Helsinki

Bolero Odd Meters & 
Astral Projections

Fionde Muut esitykset
Other performances

Kulttuurikeskus Caisa
Kaikukatu 4, Helsinki

Kulttuurikeskus Stoa
Turunlinnantie 1, Helsinki

Helsingin Taidehalli
Nervanderinkatu 3, Helsinki

LIPUT/TICKETS

ESITYSPAIKAT/VENUES



Lämpimästi tervetuloa Liikkeellä marraskuussa -festivaalille! Haluaisimme 
viettää syksyisen hetken kanssanne. Yhdentoista päivän ajan, taiteilijat kokoontuvat pää-
kaupunkiseudulle jakamaan unelmiaan, näkemyksiään ja analyysejaan meitä ympäröivästä 
maailmasta sekä ajasta ja yhteiskunnasta, jossa elämme.

Kutsumme teidät kokemaan teille valitut teokset. Kutsumme rentoihin keskusteluihin tai-
teilijoiden kanssa Soup Talks, sekä työpajoihin ja audiokävelyille. Kaikki esitykset poikkea-
vat perinteisen näyttämöteoksen formaatista. Mukana on teoksia, joissa yleisö asettuu 
ympyrään tai jakautuu lavan molemmin puolin, teoksia postipaketin sekä installaation 
muodossa. Esityksiä, jotka kutsuvat sinut marraskuiselle uimarannalle, museoon sekä 
sairaalahuonetta tai hylättyä kauneushoitolaa muistuttavaan huoneeseen, jossa löydät 
itsesi läheltä esiintyjää.

Odotamme innolla näkemistänne marraskuussa!  
Lämpimin terveisin, Kerstin Schroth & Liikkeellä marraskuussa -tiimi

A warm invitation to Moving in November! We would like to share some time 
during this fall. For eleven days, artists come together in the Helsinki area to share their 
dreams, their perspectives and analyses of our world, of the time and societies we are 
living in.

We welcome you to experience works that have been selected for you. To our series of 
informal encounters, Soup Talks, bringing you in conversation with the invited artists. To 
workshops and to audio walks. None of the works you will witness, is set in a classical 
stage setting. Works are placed in a circular structure, split seating, delivered to you by 
post, come in the form of an installation, have turned into a movie, invite you outside to a 
well-known city beach, into a museum, or into a hybrid room, where you find yourself in 
a close proximity to the performer.

Looking forward meeting you in November!  
Kerstin Schroth & Moving in November team

O H J E L M A / P R O G R A M M E

Isabel Lewis: Occasions
4.11. 20:30 / 7.11. 14:00–18:00 *vapaa pääsy/
free entrance/ 8.–9.11. 20:30 @Stoa

Tule mukaan esineiden, ihmisten, kasvien, tanssien ja tuoksujen juhlaan Stoan au-
laan. Koreografioidussa tilassa, Isabel Lewisin luoma dramaturgia virittyy vierailijoi-
den ja heidän energioidensa taajuudelle. Elävä tila ja tilanne muodostuu koreogra-
fiasta, musiikista, sanataiteesta ja tarinankerronnasta, ja kutsuu keskustelemaan, 
ajattelemaan, tanssimaan, kuuntelemaan tai vain olemaan.

Come and join a celebratory gathering of things, people, plants, dances and 
smells in the foyer of Stoa. In this choreographed space, Isabel Lewis unfolds 
a specific dramaturgy attuned to her guests and their energies, shaping a live 
experience using choreography, music, spoken address, and storytelling in ways 
that allow for conversation, contemplation, dancing, listening, or just simply being.

Suunnittelu, ohjaus ja esiintyminen/ 
Conceived, directed and performed by: Isabel Lewis 
Paikalliset tanssijat/Local dancers: Sonja Aaltonen, Sofia 
Charifi, Giorgio Convertito, Elias Girod, Kardo Shiwan 
Musiikki/Music: Isabel Lewis

Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas: From Mother to Daughter
6.11. 18:00 / 7.–13.11. 14:00+18:00 / 14.11. 14:00 @Caisa

Millaisia ovat perheiden sukupolviketjut, ja miten ne muuntuvat liikkeeksi? Tässä 
videoteoksessa kahdeksan eri perhettä esiintyy kameran edessä, paljastaen per-
herakenteen ytimessä olevan läheisyyden. From Mother to Daughter tutkii eletyn 
kinesteettisen kokemuksen aistillisuutta perheiden omien narratiivien kautta, ja 
sen tulkintaa videotaiteen kielelle. Tämä on koreografi Maria Saivosalmen ja eloku-
vantekijä Vytautas Puidokasin ensimmäinen yhteistyöprojekti.

What are the generational chains of families, and how are they transformed into 
movement? In this video work, eight different families perform in front of the cam-
era, revealing the closeness and intimacy that lay in the core of their family struc-
ture. Through the families’ suggested narratives, From Mother to Daughter exam-
ines the sensuality of lived kinesthetic experience and the possible translations 
of that medium to video art. This is the first collaborative project of choreographer 
Maria Saivosalmi and filmmaker Vytautas Puidokas.

Alkuperäinen idea ja koreografia/ 
Starting idea and choreography: Maria Saivosalmi
Ohjaus/Directing: Vytautas Puidokas
Elokuvaus/Cinematography: Vytautas Katkus
Esiintyjät/Performers: Kahdeksan perhettä/perheenjäseniä /
Eight families / or part from the family
Musiikki/Music: Thom Yorke & Brian Eno
Tuotanto/Production: Maria Saivosalmi & Vytautas Puidokas

Ofelia Jarl Ortega: StM
8.–9.11. 19:00 @Stoa

Katse voi olla vallan väline. Ruotsalaiskoreografi Ofelia Jarl Ortega avaa sooloteok-
sessaan esiintyjän ja katsojan välille tilan, joka sykkii, antautuu ja antaa kehon kat-
sojan katseen kohteeksi. Se on rajamaa, jossa voidaan puhua välttelystä, väistä-
misestä ja kiertelystä. StM on uusin osa Ofelia Jarl Ortegan teossarjasta, jossa hän 
tarkastelee katseen dramaturgiaa koreografisena materiaalina. Mikä on katsojan 
osallisuus, kun tanssijasta tehdään vapaaehtoisesti objekti, katseen kohde? Tässä 
teoksessa Ortega lähestyy kysymystä yhden kehon kautta ja vahvistaa katseen 
potentiaalin vallan välineenä.

Examining the gaze’s potential as a tool of power. Swedish choreographer Ofe-
lia Jarl Ortega creates with StM an opening between performer and spectator. A 
space that pulses, yields and gives the spectator’s gaze a body. The borderland 
becomes a place to talk about the evasive. StM is a solo and the latest piece in 
a series where Ofelia Jarl Ortega examines the dramaturgy of the gaze as cho-
reographic material, where the dancer’s voluntary objectification questions the 
participation of the observer. She approaches the topic from the singular body 
and confirms the gaze as a tool of power.

Konsepti, koreografia, tanssi/Concept, choreography, dance: Ofelia Jarl Ortega
Musiikki/Music: Ofelia Jarl Ortega
Puvustus ja lavastus/ Costume and set design: Ofelia Jarl Ortega
Valosuunnittelu/Light: Christoffer Lloyd, Ofelia Jarl Ortega
Dramaturgia/Dramaturge: Frida Sandström
Musiikillinen neuvonantaja/Music advisor: Tami T.

Ingri Fiksdal: Diorama
12.–14.11. 15:30 @Hietaniemen ranta/Hietaniemi Beach

Tunnin mittainen esitys marraskuisella Hietarannan uimarannalla kutsuu katsojat 
näkemään tutun maiseman uudella tavalla. Norjalainen koreografi Ingri Fiksdal 
käyttää koreografiaa linssinä näkymän ja sen kontekstin muokkaamiseen. Diorama 
käsittelee ajan kulumista, maiseman hitaita muutoksia ja skenografiaa inhimillisen 
ja ei-inhimillisen ekologisena praktiikkana.

This hour-long performance on the November beach of Hietaranta invites us to 
reorder our perception and see the landscape in a new way. Norwegian chore-
ographer Ingri Fiksdal uses choreography as a lens through which she alters or 
interferes with a particular view and its context. Diorama reflects on the passing 
of time, on the slow change in landscape, using scenography as an ecological 
practice of bodies both human and non-human.

Konsepti & koreografia/Concept & choreography: Ingri Fiksdal
Musiikki/Music: Jenny Hval & Lasse Marhaug
Puvustus ja lavastus/Set and costumes: Fredrik Floen
Tanssijat/Dancers: Rannei Grenne, Louis Schou-Hansen, Harald Beharie
Paikalliset tanssijat/Local dancers: Sibelius-lukio / Sibelius 
High School– Aino Aura, Katriin Forssten, Polina Gutsol, Vilja 
Haanmäki, Elsa Karppinen, Nooa Kling, Mimmi Laakso, Aino Mac 
Laverty, Miina Pehkonen, Biret-Ingá Pieski, Saaga Virtanen
Tuottajat/Producers: Nicole Schuchardt & Eva Grainger

Dominique Brun & François Chaignaud: Un Bolero 
4.11. 19:00 / 5.–6.11. 18:00+20:00 @Helsingin 
Taidehalli / Kunsthalle Helsinki

Unohdettu menneisyys sadan vuoden takaa herää henkiin, kun koreografi Domini-
que Brun seuraa tanssihistorian jälkiä ja koreografian askelmerkkejä yhdessä tans-
sija François Chaignaudin kanssa. Uudelleen luotu Bolero herättää henkiin Bro-
nislava Nižinskan, legendaarisen Ballets Russes -balettiseurueen ensimmäisen ja 
ainoan naiskoreografin tanssillisen perinnön. Boleron lisäksi tanssijan kehossa ja 
villisti pyörivässä mekossa kaikuvat myös Flamenco, Buto ja muut tanssit. 

Breathing new life into a forgotten past, this piece revives the memory of Bro-
nislava Nijinska, the first and only female choreographer of the Ballets Russes. 
Together with dancer and choreographer François Chaignaud, choreographer 
Dominique Brun retraces the thread of choreographic writing, and reinvents the 
Bolero by confronting it with other dances, such as Flamenco and Butoh. Dressed 
in a long floaty dress, the dancer’s body resists the relentless progression of the 
music of Bolero.

Koreografia/Choreography: Dominique Brun and François Chaignaud 
Tulkinta/Interpretation: François Chaignaud Musiikki/Music: Maurice Ravel 
Musiikin esitys/Music performed by: Lambis Pavlou and David Munk-
Nielsen – yhteistyössä Sibelius-Akatemian pianomusiikin osaston kanssa 
/ in collaboration with Sibelius Academy’s piano music department
Puvustus/Costumes: Romain Brau Valosuunnittelu/Lighting: Philippe Gladieux
Tekninen suunnittelu/Techinal direction: Christophe Poux 
Tekninen toteutus/Technical manager: Anthony Merlaud 
Tuotanto/Production: Les porteurs d’ombre & Île-de-France

Michiel Vandevelde: Dances of Death
5.–7.11. 19:00 @Louhisali / Louhi Hall

Tässä fyysisesti intensiivisessä esityksessä seitsemän tanssijaa ja yksi laulaja 
luovat rituaalin, jossa he matkustavat ajan halki erilaisiin kuolemantansseihin, 
kaukaisesta menneisyydestä aina lähihistoriaan. Menneisyyden tuhkan päällä he 
tanssivat, hengittävät, itkevät, nauravat, laulavat elämän ja kuoleman välisessä 
kiertokulussa. Dances of Death luo henkeäsalpaavan kuvan siitä, miltä ‘dance ma-
cabre’, kuolemantanssi, voisi näyttää tässä ajassa.

In this physically intense performance, seven dancers and one singer evoke a 
ritual in which they time travel through different associations to dances of death, 
from the distant past to more recent history. Building upon the ashes of the past, 
they dance, they breathe, they cry, they laugh, they sing, in a cycle between life 
and death. Dances of Death gives us a breath-taking picture of what a ‘dance 
macabre’ might look like today.

Koreografia/Choreography: Michiel Vandevelde
Tanssi/Dance: Amanda Barrio Charmelo, Júlia Rúbies Subirós, Samuel Baidoo, 
Hanako Hayakawa, Audrey Merilus, Robson Ledesma, Mario Barrantes Espinoza
Laulu/Vocalist: Kara Leva
Maskit/Masks: Heide Vanderieck
Puvustus/Costumes: Ester Manas
Dramaturgia/Dramaturgy: Esther Severi
Harjoituttaja/Rehearsal director: Jara Vlaeminckx
Sovitus/arrangement ‘When I am Laid’: Emmanuel Michaud
Tekninen suunnittelu/Lights, sound, set, text: Michiel Vandevelde
Tekninen toteutus/Technique: Maarten Snoeck
Tuotanto/Production: Disagree. vzw

Mikko Niemistö & Sanna Blennow & Teo Lanerva & Olli 
Lautiola & Justus Kantakoski: Astral Projections
7.11. 15:00 + 19:00 / 9.–10.11. 19:00 @Valssaamo

Mitä tapahtuu arkisen todellisuuden laitamilla, materiaalisen kehon nukkuessa 
tai toimiessa viihteen kuluttajana? Astral Projections on elävä installaatio ja kes-
tollinen esitys, joka liikkuu unen ja fiktion rajapinnoilla. Työryhmän muodostavat 
koreografit Mikko Niemistö ja Sanna Blennow, valosuunnittelija Teo Lanerva, tans-
sija-äänisuunnittelija Olli Lautiola sekä muotisuunnittelija-performanssitaiteilija Jus-
tus Kantakoski.

What happens at the outskirts of everyday physical realities, when the material 
body is sleeping or consuming entertainment? Astral Projections is a living in-
stallation and a durational performance that is situated somewhere in between 
dream and fiction. It is a collaboration between choreographers Mikko Niemistö 
and Sanna Blennow, lighting designer Teo Lanerva, dancer-sound designer Olli 
Lautiola and fashion designer-performance artist Justus Kantakoski.

Konsepti/Concept: Mikko Niemistö
Koreografia ja esitys/Choreography and performance: 
Mikko Niemistö and Sanna Blennow
Poppet-nuket/Poppet-dolls: Mikko Niemistö and Sanna Blennow
Valosuunnittelu/Light design: Teo Lanerva
Äänisuunnittelu/ Sound design: Olli Lautiola
Muoti-installaatio/ Fashion installation: Justus Kantakoski

Stefan Kaegi & Nathalie Küttel& Judith Zagury: 
Temple du Présent – a solo for octopus
11.11. 18:00 / 14.11. 12:00 @Caisa

Miten voimme ymmärtää eläintä, jonka älykkyyden muoto poikkeaa täysin omas-
tamme? Temple du présent - Solo for octopus on ainutlaatuinen yhteinen seikkai-
lu, vastavuoroisen havainnointisuhteen kokeilu eläimen ja ihmisen välillä. Stefan 
Kaegi, Judith Zagury ja Nathalie Küttel ovat luoneet teatteriakvaarion, jossa pää-
osassa on mustekala, tuo lahjakas, utelias ja leikkisä eläin. Esityksessä ihmisen ja 
mustekalan suhde muovaa roolit kääntymään: kuka leikkii kenen kanssa? Kuka 
tarkkailee ketä?

How can we understand an animal to which we attribute a form of intelligence 
radically different from our own? Temple du présent – Solo for octopus is a singu-
lar joint adventure, an attempt at a relationship and mutual observation between 
animal and human. Stefan Kaegi with Judith Zagury and Nathalie Küttel imagined 
a theatrical aquarium to stage an octopus, that gifted, curious and playful animal. 
The relationship with the octopus shapes the show to the point of reversing the 
roles: who is playing with whom? Who is observing whom?

Konsepti ja ohjaus/Concept and directing: Stefan Kaegi
Yhteistyössä/ In collaboration with: Judith Zagury & Nathalie Küttel (ShanjuLab)
Elokuva/Film: Bruno Deville & Bastien Genoux
Tieteellinen konsultaatio/ Scientific consultation: 
Prof. Graziano Fiorito & Marcel Gyger
Dramaturgia/Dramaturgy: Katja Hagedorn
Musiikki/Music: Stéphane Vecchione
Tuotanto/Production: Théâtre Vidy-Lausanne, ShanjuLab 
Gimel, République Éphémère, Théâtre Saint-Gervais

Boglárka Börcsök & Andreas Bolm: Figuring Age
12.11. 19:00 + 20:00 / 13.–14.11. 17:00 + 18:00 + 19:30 @Stoa

Ikääntyvä keho ei sisällä vain yhtä kehoa, vaan koostuu eri aikojen, muistojen 
ja kokemusten kerroksista kehossa. Figuring Age tuo esiin kolme 90–101-vuoti-
asta tanssijaa Budapestista. Teos koostuu kestollisesta esityksestä ja videoins-
tallaatiosta, jotka nähdään samanaikaisesti vierekkäisissä tiloissa. Esityksessä 
tanssija-koreografi Boglárka Börcsök fyysistää ikääntyneiden tanssijoiden eleitä, 
asentoja ja tanssia omalla kehollaan. Videolla nähdään Irén, Éva, and Ágnes esiin-
tymässä omissa kodeissaan, omien esineidensä ja muistojensa ympäröiminä. 

The aging body does not contain only one body. Rather, it is multiple bodies lay-
ered in time and decay, in memories and experiences. Figuring Age portrays three 
elderly dancers from Budapest, aged between 90 and 101. The work consists of 
a durational performance and a two-channel video installation running simulta-
neously in separate spaces. In the performance, choreographer and performer 
Boglárka Börcsök interweaves the stories and memories of Irén, Éva, and Ágnes 
with the embodiment of their everyday gestures, postures and dance movements. 

Kokonaisuuden konsepti, ohjaus, tuotanto/Concept, direction, 
production: Boglárka Börcsök & Andreas Bolm
Performanssin esiintyjä/Performance: Boglárka Börcsök
Elokuvan esiintyjät/Cast: Éva E. Kovács, Irén Preisich, Ágnes Roboz
Valo- ja äänisuunnittelu/Light and soun design: Andreas Bolm
Elokuvan editointi/Video editing: Boglárka Börcsök & Andreas Bolm
Kuvaaja/Camera: Lisa Rave
Käännös/Translation: David Robert Evans

Mikko Niemistö: Odd Meters
13.–14.11. 20:00 @Zodiak Stage

Läkähdyttävä tanssi, joka poukkoilee rytmien väleissä ja pyrkii kokoamaan itseään 
unien, ruumiin ja ajan sirpaleista. Koreografi ja esitystaiteilija Mikko Niemistön Odd 
Meters tuo unen kokemuksen julkiseen tilanteeseen, työskennellen ei-lineaa-
risesta aikakäsityksestä käsin. Esiintyjä on vahvasti hereillä, mutta kanavoi tilaan 
suodattamattomia impulsseja, jotka kumpuavat REM-unen muistijäljistä - tarinoista, 
joiden kertoja ei hallitse narratiivia.

A frenzied dance that bounces between rhythms, in an attempt to reconstruct 
itself from fragments of dreams, time, and the body. Odd Meters by choreog-
rapher-performer Mikko Niemistö brings the experience of a dream to the audi-
ence, while working from a non-linear understanding of time. The performer is 
wide awake but simultaneously channeling unfiltered impulses swelling from the 
memories of REM dream –fragments of stories where the narrator is not in control 
of the narrative.

Koreografia ja esitys/Choreography and performance: Mikko Niemistö
Alkuperäinen tilasuunnittelu/Original spatial design: Elina Lifländer
Äänisuunnittelu/Sound design: Johannes Vartola and Mikko Niemistö
Valosuunnittelu/Light design: Teo Lanerva
Tuottaja/Producer: Riikka Thitz
Mentori/Mentor: Karolina Ginman
Tuotanto/Production: Zodiak, Mikko Niemistö

Chiara Bersani & Ilaria Lemmo: Fionde
18.10.–27.11.

Viimeisen vuoden aikana muotomme ovat muuttuneet, ja juhlat ja rituaalit on 
vaiennettu. Fionde on performatiivinen taideteos postitse. Se kutsuu sinut muun-
tamaan yksityisen ympäristösi ja luomaan uusia rituaaleja tunteiden käsittelyyn: yk-
sin tai yhdessä muiden kanssa. Lipun ostamisen jälkeen saat laatikon, joka sisältää 
kaiken mitä tarvitset esityksen kokemiseen kotona. Laatikon sisältöä ei paljasteta 
etukäteen - se on aina yllätys, kohtaaminen odottamattoman kanssa.

During the past year, our shapes have shifted, and celebrations and rituals have 
been silenced. Fionde is a performative artwork delivered by post. It invites you 
to transform your private environment and create new rituals for processing emo-
tions: alone or together with others. After buying your ticket, you will receive a 
box containing everything you need to experience the performance at home. The 
content of the box is not revealed beforehand – it is always a surprise, an encoun-
ter with the unexpected.

Konsepti ja teksti/Concept and text: Chiara Bersani
Äänisuunnittelu/Sound design: Ilaria Lemmo
Dramaturginen apu/Dramaturgical advice: Giulia Traversi and Marco D’Agostin
Värähtelytutkimus/Vibration research: Federico Primavera and Attila Faravelli
Desert stories -teksti/ Desert stories: Marta Montanini and Francesco Cerza
Äänisuunnittelun apu/Sounds advice: Edoardo Bonavires
Tuotanto/Production: Samara Editions & Black Box Teater

Soup Talks
5.–14.11. @Caisa

Soup Talks on sarja keskusteluja ja kohtaamisia festivaalin taiteilijoiden kanssa. 
Keskustelusarja kulkee festivaalin läpi tuoden ihmisiä yhteen. Toivotamme teidät 
tervetulleiksi suuren pöydän ympärille, lämpimän keiton äärelle. Kutsumme yleisön 
osallistumaan, kuuntelemaan, esittämään kysymyksiä, keskustelemaan. Jokaisen 
keskustelun moderoi yksi paikallinen taiteilija.

Soup Talks is a series of informal conversations with the artists presenting their 
work during the festival. The talks form a discursive line that goes through the 
festival and brings people together. We want to welcome the audience and the 
artists around a big table with a bowl of warm soup. Everybody is invited to join in, 
to listen, to pose questions and to take part in the discussions. Each of the talks 
will be hosted by an artist based in the Helsinki area.

Vieraat/ Guests: Dominique Brun & François Chaignaud, Michiel Vandevelde,  
Maria Saivosalmi, Vytautas Puidokas & Vytautas Katkus, Isabel Lewis, Ofelia Jarl 
Ortega, Veera Milja & Elsa Tölli, Mikko Niemistö & Sanna Blennow, Ingri Fiksdal (via 
Zoom), Louis Schou-Hansen, Rannei Grenne & Fredrik Floen, Boglárka Börcsök & 
Andreas Bolm, Stefan Kaegi, Judith Zagury and Nathalie Küttel

Moderoijat/ Hosts: Mammu Rankanen, Sanna Myllylahti, Karolina Kucia & Freja 
Bäckman, Essi Rossi, Sonja Jokiniemi, Anne Naukkarinen, Tom Rejström, Tuomas 
Laitinen, Annika Tudeer, Matilda Aaltonen

Veera Milja & Elsa Tölli: Inspiration digestion/Inspiraation sulattelua
14.11. 12:00–16:00 @Koneen kamari / Kone’s Chamber

Lavarunollinen digestiivi festivaalikävijälle. Inspiraation sulattelua -työ-
paja tarjoaa osallistujille tilan, jossa sulatella festivaalin aikana koettuja tunteita 
sekä nähdyistä esityksistä kumpuavia uusia, orastavia ideoita. Työpaja tarjoaa 
kehollisia ja runollisia työkaluja tähän sielunruuan sulatukseen. Työpajan ohjaa 
lavarunoilijat Elsa Tölli ja Veera Milja, jotka ammentavat omasta lavarunollisesta 
praktiikastaan - kuinka muovata elettyä ja koettua joksikin uudeksi, aistivaksi ja 
liikkuvaksi. Työpajassa kokeillaan pieniä somaattisia harjoitteita, rentoutumishar-
joituksia sekä luonnostellaan raakiletekstejä eri metodein ja jaetaan niitä ääneen, 
inspiraation lahjana toisille osallistujille. Syntyneitä tekstejä voi jatkokäyttää esi-
merkiksi omiin taiteellisiin tarkoituksiin. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta 
lavarunoudesta tai tanssista. Työpajan kieli on suomi.

A spoken word poetry digestive for the festival visitor. This work-
shop offers its participants a space to digest everything felt and seen throughout 
the festival, the feelings and the new incipient ideas. It offers bodily and poetic 
tools to digest this soul food. The workshop is held by two spoken word poets 
Elsa Tölli and Veera Milja, who draw from their own spoken word poetry practices, 
on how to mold experiences into something new, tangible and movable. In the 
workshop, you will try out small somatic practices, relaxation exercises and draft 
texts through different methods, sharing them outload, as a gift of inspiration to 
others. After, the texts created, can be used for your own artistic purposes. Prior 
experience of spoken word poetry or dance is not required. The workshop will 
be held in Finnish. 


