
                                                                                                                      
 

Tiedote 26.3.2012 

Loistavan vastaanoton saanut LOIKKA-tanssielokuvafestivaali           
saa uudet taiteelliset johtajat 

Tanssielokuvafestivaali LOIKKA järjestettiin menestyksekkäästi viidettä kertaa 22.–
25.3.2012. Festivaalin kokonaiskävijämäärä sekä elokuvanäytösten katsojamäärät 
jatkoivat kasvuaan edellisestä vuodesta. Kokonaiskävijämäärä oli yli 1400 kävijää. 
Elokuvanäytöksistä täydet salit keräsivät koululaisnäytökset sekä Pina 3D -elokuvan 
esitys. Suosittuja olivat myös ammattilaisraadin valitsemat näytökset, alan ammattilaisille 
suunnatut Encounters-seminaari ja Tanssivideojamit-työpaja sekä LOIKKAA!-
festivaaliklubi. 

Festivaalin perustanut ja viisi vuotta festivaalin taiteellisena johtajana toiminut Hanna 
Pajala-Assefa jättää paikkansa ja vetovastuun ottavat eturivin tanssitaiteilijoihin kuuluvat 
Thomas Freundlich ja Valtteri Raekallio.  

“LOIKKA-festivaali on komealla tavalla vakiinnuttanut asemansa suomalaisen 
tanssikentän keskeisenä vuosittaisena tapahtumana. Kotimainen tanssielokuva on 
vahvassa kasvun vaiheessa, ja on hienoa päästä keskeiselle paikalle kehittämään alaa 
edelleen. Festivaalia johtaessa tulemme tukeutumaan aiempiin, toimiviin 
ohjelmistosuunnittelun linjoihin mutta myös avaamaan uusia polkuja alan tuoreimpiin 
kehityssuuntiin. Näistä esimerkiksi 3D-tekniikan tanssille avaamat mahdollisuudet tulevat 
lähivuosina olemaan valtavat", Freundlich ja Raekallio kertovat.  

”Olen ollut onnekas saadessani oppia niin paljon LOIKAn myötä ja todistaa tapahtuman 
huimaa kasvua. On helppo luovuttaa hyvässä nousussa oleva festivaali eteenpäin 
seuraajilleni. Erityisen onnellinen olen festivaalin lämpimästä ja välittömästä ilmapiiristä. 
On tärkeää, että taiteilijat ja yleisö kohtaavat tanssielokuvan äärellä. Festivaali on saanut 
kehuja erityisen puhuttelevasta ohjelmistosta ja onnistuneesta sisältöjen kuratoinnista”, 
Pajala-Assefa sanoo. 

LOIKKA-festivaalilla nähtiin laaja kattaus kotimaisen ja kansainvälisen tanssielokuvan 
parhaimmistoa. Yleisöpalkinnon voitti kotimainen elokuva Sleeping Patterns, Hanna 
Lappalaisen ohjaama ironinen kuvaus toimimattomasta parisuhteesta. Ohjelmistoon 
kuului myös ensi-ilta Thomas Freundlichin kuvaamasta tanssielokuvasta Step Out (ohj. 
Arja Raatikainen).  

LOIKKA-festivaali järjestetään seuraavan kerran maaliskuussa 2013. Elokuvien avoin 
haku alkaa elokuussa. 

** 

LOIKKA on Suomen ainoa jokavuotinen tanssielokuvaan keskittyvä festivaali, joka 
järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008. Tapahtuman toteuttaa avoin tuotanto- ja 
taideyhteisö MAD Tuotanto. 



                                                                                                                      
 

Pääyhteistyökumppanit ja tukijat: Valtion taidetoimikunnat, Koneen säätiö, Helsingin  
kulttuurikeskus, AVEK, British Council, Clermont-Ferrand Short Film Festival.  

** 

Thomas Freundlichin ja Valtteri Raekallion yhteisiin elokuvaprojekteihin kuuluu mm. 
Huippuvuorten erämaassa kuvattu North Horizon (2010) joka on nähty 18 kansainvälisellä 
elokuva- ja tanssifestivaalilla ympäri maailmaa. Raekallion ja Freundlichin vuonna 2004 
perustamalle verkkolehti Liikekieli.comille myönnettiin Tanssitaiteen valtionpalkinto 2008 ja 
Tanssin mainetekopalkinto 2006. www.north-horizon.fi 

Thomas Freundlich (s. 1975) on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteuttanut 
Suomessa ja ulkomailla noin 30 koreografiaa, jotka kattavat ryhmäteoksia, sooloja, 
nykyooppera- ja teatteriproduktioita sekä tanssielokuvia. Freundlich työskentelee valtion 
kolmivuotisella taiteilija-apurahalla 2011–2013. www.freundlich.org 

Valtteri Raekallio (s. 1982) on työskennellyt tanssijana yli 50 teoksessa kansainvälisten 
koreografien ja keskeisten suomalaisten tanssintekijöiden kanssa lähes 30 eri maassa. 
Hän on tanssinut nykytanssiteoksissa, ooppera- ja teatterituotannoissa sekä 
tanssielokuvissa. Helsinki Dance Companyyn (Helsingin Kaupunginteatterin 
tanssiryhmään) hänet kiinnitettiin vuonna 2006. Tällä hetkellä Raekallio työskentelee 
Suomen Kulttuurirahaston vuosiapurahan turvin. 

 

Lisätiedot ja pressikuvat: 

- Lehdistökuvat osoitteessa www.loikka.fi/media  
- Tuottaja Sanna Kultanen sanna@loikka.fi, 050 5421 210 


