
INTERNATIONAL IN NORDIC COUNTRIES
AINUTLAATUINEN FESTIVAALI HELSINGISSÄ 

7. - 12. kesäkuuta 2011

Kesäkuussa  voit Helsingin keskustassa nähdä uuspohjoismaisten taiteilijoiden esityksiä,  
tavata taiteilijoita kaikista Pohjoismaista, työskennellä heidän kanssaan työpajoissa, jakaa 
kokemuksia, kysyä, väittää vastaan, oppia ja opettaa! 
 
Festivaalin  ja  työpajojen  tavoitteena  on  rakentaa  verkostoja  ja  tutkia  taiteellisen 
hahmottamisen prosesseja monikulttuurisissa yhteyksissä.

Ilmoittaudu heti! Viimeistään 13.5. mennessä. www.kassandra.fi/inc/tyopajat

Tapahtuman järjestää Kansainvälinen taidekeskus Kassandra yhteistyössä Kulttuuritehdas 
Korjaamon ja Aleksanterin teatterin kanssa.  Kaikki esitykset, työpajat ja seminaarit ovat 
osallistujille ilmaisia. Rekisteröidyttyäsi tiistaina 7.6. Korjaamolla saat festivaalipassin, joka 
avaa  ovet  esityksiin  ja  muihin  festivaalin  tapahtumiin.  Työpajapäivinä  saat  myös 
kenttälounaan.

ESITYKSET
Tanska  – C:NTACT Task Force -ryhmän esitys  What's up God? (Entäs sitten, Jumala) 
kertoo nuorten ihmisten suhteesta Jumalaan. Tekstin on kirjoittanut ja sen esittää joukko 
nuoria. Esityskieli on englanti. C:NTACT on organisaatio, jossa erilaisista kulttuurisista ja  
sosiaalisista taustoista tulevat nuoret toteuttavat esityksiä, jotka perustuvat heidän omiin 
kokemuksiinsa. C:NTACT toimii läheisessä yhteistyössä Betty Nansen Teatretin kanssa. 
Esitys: 10.6. klo 19/Kulmasali, Korjaamo

Norja  –  Nordic  Black  Theatren  uustulkinta  Romeosta  ja  Juliasta esitetään 
”kebabnorjaksi”.  Sen  on  kirjoittanut  rap-kaksikko  Forente  Minoriteter  (Yhtyneet 
vähemmistöt).  Esityksessä  on  street  tanssia  ja  musiikkia  Prokofievin  Romeo  ja  Julia 
-baletista.  Esitys:  8.6.  klo  19/Kulmasali,  Korjaamo.  The  Whole  Cabooble/Koko 
Konkkaronkka on  Sara  Margarethe  Oskalin  kirjoittama  ja  esittämä.  Siinä  yhdistetään 
saamelaisia  tarinoita  ja  joikuja  moderniin  teatteri-ilmaisuun  ja  huumoriin.  Esitys  on 
saameksi ja se käännetään englanniksi. Esitys: 12.6. (Aika ilmoitetaan myöhemmin/Diana-
näyttämö (Erottajankatu 7)

Ruotsi  - Riksteaternin monologisesitys  Vem sover i  natt? pohjautuu esittäjänsä Ubah 
Mussesin  omaan  elämäntarinaan:  pako  Somaliasta  80-luvulla,  elämä  Ruotsissa  ja 
yritykset saada yhteys perheeseen.   Esitys: 9.6. klo 19/Kulmasali, Korjaamo

Suomi -  Kassandrateatterin  Antigone,  jossa  2400  vuotta  vanha  teksti  puhuu  tässä 
päivässä tämän päivän sanoin, sävelin ja tanssin keinoin Suomesta, Afrikasta ja Aasiasta. 
Taiteilijaryhmän juuret levittäytyvät Japanista Senegaliin ja Helsingin kautta Tampereelle ja 
Kemiin, Ghanasta Nigerian kautta Savoon. Esitys: 7.6. klo 19/Vaunusali, Korjaamo

Kaikki  esitykset  ovat  Korjaamolla,  Töölönkatu  51,  lukuunottamatta  Koko 
Konkkaronkka-esitystä joka on Diana-näyttämöllä, Erottajankatu 7. 

http://www.kassandra.fi/inc


TYÖPAJAT 

Työpajoja pidetään  päivittäin  Aleksanterin  teatterin  isoissa  harjoitushuoneissa. 
Työpajoissa esitysten tekijät kertovat tavoitteistaan sekä raportoivat epäonnistumisistaan 
ja ilonhetkistään. Kaikki työpajalaiset osallistuvat käytännön harjoitteisiin. 

Työpajojen lähtökohtina ovat seuraavat aiheet ja kysymyksenasettelut:

Estetiikka – miten määritellään estetiikka? Mitä neuvotteluja – julkilausuttuja tai 
sanattomia – joudutaan käymään jokaisessa ryhmässä, jonka jäsenet tulevat eri 
kulttuuritaustoista? 
Ammattilaisuus – miten se voidaan määritellä?  Mikä on muodollisen koulutuksen 
merkitys? Voiko ammattilaisuus olla sitä, että hallitsee tietyn kulttuurin ilmaisukeinot? Miten 
yleisö tulkitsee ammattilaisuuden eri muotoja?  
Yleisö ja julkisuus – mitä me tiedämme yleisöstä ja sen odotuksista? Eroaako 
esitystilanne, jos yleisö on monikulttuurista tai kulttuurisesti yhtenäistä? Mitä kulttuurinen 
lukutaito merkitsee?

Työpajoihin  keskiviikosta  perjantaihin  (klo  10-15.30)  Aleksanterinteatterissa 
(Bulevardi  23-27)  odotetaan  osallistujia  kaikista  Pohjoismaista.  Niinpä  niissä 
puhutaan suomea, ruotsia ja englantia, ainakin. 

KESKUSTELUT

Keskusteluja käydään kaiken viikkoa, mutta festivaalin päätösviikonloppuna kuullaan 
keynote-speakereiden alustuksia Diana-näyttämöllä Helsingissä. 

Mikä rooli teatterilla on kansainvälisessä ja monikulttuurisessa Pohjolassa?

Birgitta  Englin  Ruotsin  Riksteaternista, Asko  Sarkola  Helsingin  kaupunginteatterista 
Suomesta,  ohjaaja  Remi  Lewerissa Tanskasta  ja Cliff  Moustache  Nordic  Black 
Theatrestä  Norjasta  kertovat  ajatuksistaan  ja  kokemuksistaan.  Keskustelu  järjestetään 
Diana-näyttämöllä, Erottajankatu 7.

Lisätietoja: festivaalin koordinaattori Kristin Helgaker (kristin(at)kassandra.fi)   ja 
Kassandran toiminnanjohtaja, ohjaaja Ritva Siikala (ritva.siikala(at)kassandra.fi) ja 
www.kassandra.fi/inc 

Ohjelman muutokset mahdollisia

Muut linkit: www.korjaamo.fi , www.aleksanterinteatteri.fi

Festivaali sai tukee

http://www.aleksanterinteatteri.fi/
http://www.kassandra.fi/inc

