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Vapaa julkaistavaksi ja levitettäväksi. 

II ApinaFest! 2014 – Kaikkien festivaalien pikkuserkku 
Nykytanssia Stoan musiikkisalissa 3.-13.4.2014 

Festivaaliin liittyy Matti Häyrysen tanssiaiheinen valokuvanäyttely otsikolla Vapaa pudotus Stoan 

parvigalleriassa ajalla 24.3.-13.4.2014. Näyttelyyn vapaa pääsy. 

Liput: 15/10 € (kansainvälinen vierailu 20/10 €). Myynnissä myös festivaalipassi 4 esitystä 30 €. 

Osaan tilaisuuksista vapaa pääsy. 

Tapahtumapaikka:  Stoa, musiikkisali (näyttely parvigallerian puolella) 

Osoite: Turunlinnantie 1, Itäkeskus  

ApinaFest!-nykytanssifestivaali järjestetään kautta aikain toista kertaa. Tänä vuonna ohjelmistossa 

on yhteensä kuusi teosta, jotka pitävät sisällään kansainvälisiä vieraita, ensi-iltoja sekä yllättäviä 

yhteen tulemisia. Erilaisia tilaisuuksia festivaaliin liittyy kaikkiaan 11: tanssiesityksiä, paneelikeskus-

telu ja valokuvanäyttely. 

Ohjelmisto 
Festivaalin henkinen aloitus oli maanantaina 24.3., kun Matti Häyrysen valokuvanäyttely Vapaa pu-

dotus avautui Stoan parvigalleriassa. Varsinaisen ohjelmiston avaa torstaina 3.4. yhteistyössä Teatte-

rikorkeakoulun alumnit ry:n kanssa järjestettävä paneelikeskustelu. Tilaisuuden otsikko on Lihat ylös! 

– keholliset menetelmät esiintyjän työssä. Panelisteina on alan asiantuntijoita mm. teatterin, tanssin 

ja feldenkreis-tekniikan aloilta. Keskustelu on festivaaliohjelmiston lisäksi osa Teatterikorkeakoulun 

alumnit ry:n alumniklubi-tilaisuuksien sarjaa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Festivaali jatkuu perjantaina 4.4. konseptilla, jossa joukko tanssin, teatterin ja sirkuksen taitajia sulje-

taan vuorokaudeksi harjoitussaliin. Vuorokauden kuluttua joukkio lasketaan näyttämölle esittämään 

teos, jonka he ovat viimeisen 24 tunnin aikana valmistaneet. 24 – teos vuorokaudessa perustuu ko-

reografi Jarkko Mandelinin konseptiin ja Mandelin toimii myös työryhmän koollekutsujana. 

Lauantaina 5.4. saadaan tuulahdus kansainvälisyyttä, kun tanskalainen Don*Gnu-ryhmä saapuu esit-

tämään teoksensa Men in Sandals. Teos käsittelee nykyaikaisen miehisyyden ilmentymiä pilke silmä-

kulmassa. Don*Gnu-ryhmän perustajakaksikon Jannik Elkaerin ja Kristoffer Pedersenin suoraviivai-

nen, mutta dynaaminen ja huumorin sävyttämä liikekieli on nopeasti nousemassa nykytanssipiirien 

tietoisuuteen Atlantin molemmin puolin. Kuukausi takaperin ryhmällä oli ensi-ilta Kanadassa. Helsin-

gistä Don*Gnu jatkaa Ouluun, missä ryhmä esittää teoksen North Arena Rumble Game JoJo – Oulun 

Tanssin Keskuksessa.  

Sunnuntaina 6.4. näyttämölle päästetään kaksikymmentä lasta ja nuorta, joiden kanssa tanssitaiteili-

ja Johanna Ikäheimo on tehnyt uudelleen koreografian Parhain terveisin. Teoksen keskeisenä tee-

mana on ystävyys ja siihen liittyvät kysymykset, haasteet ja teot. 

Festivaalin raikkaan ensi-illan tarjoilevat koreografi Jenni Kivelä sekä tanssijat Sanni Giordani ja Oska-

ri Turpeinen. Nyt nähtävässä esityksessä Retrospektio Juhlapäiviä koreografi Kivelä palaa vuonna 

2003 tekemänsä Juhlapäiviä-teoksen äärelle ja pohtii, mitä jää jäljelle taidemuodosta, jota on mah-

dotonta varastoida. Äänisuunnittelusta vastaa Johanna Storm ja valaistuksesta ja lavastuksesta Ina 

Niemelä Heikki Paasosen ja Salla Salinin alun perin Juhlapäiviin tekemän suunnittelun pohjalta. Teos 

Retrospektio Juhlapäiviä nähdään festivaalin ohjelmistossa torstaina 10.4. ja perjantaina 11.4. 



Panu Varstalan Vapaa pudotus sai ensi-iltansa viime kesänä Jyväskylän kesä -tapahtumassa ulkotilas-

sa. Nyt teos on tuotu Stoaan ja sisätiloihin. Häyrysen valokuvanäyttelyllä ei ole sattumalta sama nimi 

Varstalan tanssiteoksen kanssa, vaan näyttely ja teos kuuluvat yhteen.  Vapaa pudotus on oikeastaan 

installaatio, jossa tanssi, akustinen musiikki, tila ja valokuva kietoutuvat toisiinsa. Vapaa pudotus 

esitetään lauantaina 12.4. 

Festivaalin päättää Jarkko Mandelinin Wolfpack, tanssillinen ryhmäteos sanan täydessä merkitykses-

sä! Ensimmäisellä esityskierroksellaan viime syksynä teos veti Stoan musiikkisalin täyteen kolmena 

iltana peräkkäin. Teoksessa on mukana koira. 

  

Tausta 
ApinaFest!-tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran huhtikuussa 2013 pienellä budjetilla. Tänä 

vuonna tapahtuma on kasvanut täysimittaiseksi nykytanssifestivaaliksi. Tapahtuman tuottaa Taide-

osuuskunta Apinatarha vastaavana tuottajana Mikko Heino. Tapahtumaa ovat tukeneet Taiteen 

edistämiskeskus, sirkus- ja tanssitaidetoimikunta sekä Helsingin kulttuurikeskus, kirjasto- ja kulttuuri-

lautakunta. 

Festivaalin tarkoitus on esitellä Taideosuuskunta Apinatarhan esitystoiminnan omien koreografien 

työtä sekä osuuskunnan jäseniä kiinnostavia tekijöitä.  Toisaalta pyrkimyksenä on tavoittaa yleisöä 

metron varrelta ja tuoda nykytanssia mahdollisimman monen nähtäville. 

Taideosuuskunta Apinatarha 
Taideosuuskunta Apinatarha on vuonna 2008 perustettu taiteilijakollektiivi, joka tuottaa tapahtumia, 

esityksiä ja koulutusta. Apinatarha toimii työosuuskuntana tarjoten palveluja ja osallistuen hankkei-

siin. 

Lisätietoja 
Mikko Heino (varapuheenjohtaja, esitystoiminnan koordinaattori, Taideosuuskunta Apinatarha) 

mikko@apinatarha.fi 

www.apinatarha.fi | www.kineticorchestra.fi | www.vapaatanssikoulu.fi 

Festivaalin ohjelmisto verkossa osoitteissa apinafest.apinatarha.fi ja stoa.fi. 

Kuva teoksesta Wolpack  

(kor. Jarkko Mandelin 2013).  

Kuvaaja: Aino Huovio. 


