
TIEDOTE 
 
Tanssin verkkolehti Liikekieli.com järjestää kaikille avoimen maksuttoman 
SEMINAARIN osana Writing Movement –hanketta: 
 
 
TEKSTI JA TANSSI – tapausesimerkkejä tanssin ja kirjoittamisen 
suhteesta 
 
Teatterikorkeakoulussa la 16.11. klo 10.00-15.30 
(auditorio 1, Haapaniemenkatu 6, Helsinki)  
 
OHJELMA 
Avajaissanat Veera Lamberg, päätoimittaja, Liikekieli.com 
10.00-11.00 kriitikko Ott Karulin, Viro: KRIITIKKO OSANA TAITEELLISTA PROSESSIA 
11.00-11.30 keskustelua Karulinin puheenvuorosta 
11.30-11.45 tauko 
11.45-12.45 koreografi Moa Sahlin, Ruotsi & runoilija Sara Hallström, Ruotsi: MITÄ VOI 
TAPAHTUA KOREOGRAFIAN JA RUNOUDEN VÄLISESSÄ VUOROVAIKUTUKSESSA 
12.45-13.15 keskustelua Sahlinin ja Hallströmin puheenvuorosta 
13.15-14.00 lounastauko (omakustanteinen) 
14.00-15.00 koreografi Alan Lucien Øyen, Norja: KIRJOITTAJAN JA KOREOGRAFIN 
VÄLINEN YHTEISTYÖ 
15.00-15.30 keskustelua Øyenin puheenvuorosta 
Päätössanat Veera Lamberg, päätoimittaja, Liikekieli.com 
 
 
Seminaari pidetään englannin kielellä. 
 
Puhujat: 
 
Ott Karulin (s.1980) on Estonian Theatre Agencyn johtaja, ja kirjoittanut teatteriarvosteluja 
viimeisen kymmenen vuoden ajan. Keväällä 2013 hän väitteli teatterintutkimuksen 
tohtoriksi Tarton yliopistosta otsikolla ”Rakvere Theatre in search of Full Games in 1985 to 
2009”. Karulin on työskennellyt Virossa taiteellisissa prosesseissa koreografien ja 
teatteriohjaajien kanssa, ja siten venyttänyt kriitikon perinteisen työnkuvan rajoja. 
 
Moa Sahlin (s.1974) on ruotsalainen vuonna 2005 Labanista Lontoosta valmistunut 
koreografi ja tanssipedagogi. Hän työskentelee innovatiivisen, tanssitaiteilijoiden työn 
kehittämiseen keskittyvän Dansbyrån taiteellisena johtajana Göteborgissa. Hänen 
työskentelyssään keskiössä on feministinen nykytanssi ja –taide, etenkin taideteoria, 
yhteisöissä tapahtuva työ sekä postmodernit ideat. 



 
Sara Hallström (s.1979) on ruotsalainen runoilija ja pedagogi. Hän opiskelee myös 
esikoulunopettajaksi. Vuodesta 2004 lähtien hän on julkaissut viisi runoteosta, joista kaksi 
on toteutettu yhteistyössä muiden taiteilijoiden kanssa. Hän on lisäksi kirjoittanut yhden 
lastenkirjan. Hallströmin runot käsittelevät usein kehoa, ääntä, paikkaa, tunteita, tapoja ja 
valtaa. 
 
Alan Lucien Øyen (s.1978) on yksi Norjan tunnetuimpia ja palkituimpia koreografeja. 
Vuodesta 2004 lähtien hän on tehnyt useita baletti- ja nykytanssiteoksia tanssiryhmille sekä 
Norjassa että ulkomailla. Hän on oman tanssiryhmänsä Winter Guests:in perustaja ja 
taiteellinen johtaja. Alan Lucien Øyen luo usein itse tekstiä tanssiteoksiinsa, ja lisäksi 
esiintyjinä hänen teoksissaan on monesti kirjoittajia, koreografeja ja teatteriohjaajia. 
 
 
Writing Movement on yhteispohjoismainen ja baltialainen hanke, jonka tarkoituksena on 
edistää tanssikirjoittamista ja haastaa sen rajoja: 
http://www.liikekieli.com/writingmovement 
www.writingmovement.com 
 
Lisätiedot: 
Hankekoordinaattorit 
Jenni Sainio, jenni.sainio@liikekieli.com, 040 722 1903 
Veera Lamberg, veera.lamberg@liikekieli.com, 050 544 8104 
 
 
 
 
 

 
 

 
	  


