
 
 

UrbanApa NEW TALENT // Musiikkisali 
 
Yksi UrbanApan tärkeimmistä teeseistä on tukea nuoria taiteilijoita. NEW TALENT on alusta 
nuorille tekijöille, uusille kokeiluille ja esityskonsepteille. Kolmen esityksen kokonaisuudessa eri 
estetiikat ja esittämisen tavat kohtaavat riemastuttavalla tavalla. 
 
NEW TALENT –illan kesto n. 1h 
Liput 7e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi 
 
Ke 3.9 klo 19:00 ENSI-ILTA 
To 4.9 klo 17:30 
Pe 5.9 klo 17:30 
 
Esitykset: 
 
Emmi Vennan ritualistinen koirakoulu 
Ritualistinen Koirakoulu on rajausten ja laajennusten maasto, jossa keväällä 2014 harjoitetaan 
kehomielen nyrjäytyksiä suhteessa oppituntien vaihteleviin sisältöihin. 
 
Esitys ja koulutus: Emmi Venna 
 
The Children of Children of Bodom 
The Children of Children of Bodom on metallikulttuurin estetiikkaa ja liikemateriaalia tutkiva 
tanssiesitys, joka tarkastelee ulkopuolisin silmin Suomen suosituinta, nörttejä, saatananpalvojia ja 
Matti Vanhasta yhdistävää alakulttuuria. Miksi paha on kivempaa kuin kiva ja miksi tekee mieli 
heiluttaa tukkaa? 
 
Työryhmä: Erno Aaltonen, Laura Jantunen, Lotta Suomi, Heli Keskikallio ja Anna-Maria Väisänen 
 
Teknikdans 
Teknikdans -projektissa haastetaan teknikot luomaan ja tanssijat sopeutumaan. Projektissa 
mietitään mikä, tai kuka luo teoksen? Voiko asioita jättää sattuman varaan? Mikä on 
hämmennyksen lopputulos? 
 
Työryhmä: Mandi Tiukkanen, Niklas Kirkkomäki, Jenni Aho, Katja Putkonen 
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UrbanApa RAW// Teatterisali 
 
RAW on viidestä teoksesta koostuva esityskokonaisuus, joka ei varmasti jätä kylmäksi! Ilta yhdistelee 
urbaania tanssitaidetta, performanssia, musiikkia ja pop-kulttuuria yllättävällä, mutta rennolla 
otteella. Etu- ja takarivin taiteilijoita ja stara-asennetta. 
 
RAW –kokonaisuuden kesto n. 2h 
Liput 10e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi 
 
To 4.9 klo klo 19:30 ENSI-ILTA 
Pe 5.9 klo 19:30 
La 6.9 klo 19 
 
Esitykset: 
  
THE WFFF EXPERIENCE 
Will Funk For Food lähtee seikkailulle tanssiteatterin maailmaan luoden esityksen nykytanssin 
rakenteita julkeasti hyväksikäyttäen. Tulossa on absurdeja asioita Suomen lockingin 
huippuosaajien esittämänä. Kaikki eivät selviä hengissä tästä showsta. 
 
Työryhmä: Sami Pajari, Sami Harju, Joonas Kilappa, Teemu Korjuslommi 
  
PUSH! 
Push! on teos voimasta, joka rikkoo rajoja. Kolmesta katutanssijasta ja yhdestä nykytanssijasta 
koostuva ryhmä heittäytyy tutkimaan työntämisen elettä ja siitä avautuvia merkityksiä. Työntö 
toimii keinona puskea yli mukavuusrajojen ja tavoitella kohti unelmia. Push! on työryhmän 
ensimmäinen pidempi teos. 
 
Työryhmä: Sanna Nazimov, Niko Haikala, Sanna Nazimov, Lasse Hyttinen, Elina Pohjonen 
  
SUR face 
"SUR face" on oodi neljälle naiselle, fyysinen rakkaudentunnustus neljälle ilmiömäiselle 
tanssijalle, kysymys neljälle nykyajan pyörityksessä olevalle identiteetille ja jokaiselle heidän 
kantamalleen roolille niin esitystilassa kuin elämässä yleensä. Teos on vielä kesken, niin kuin 
jokainen työryhmänsä jäsen. Eikä ehkä koskaan tulekaan valmiiksi. Ei me ehkä koskaan tullakaan 
valmiiksi. Tämä on teoksen ensimmäinen esitys, edessä on vielä monta muuta. Joka kerta jotain 
muuttuu, joka kerta jokin meissä muuttuu. "My life is a work-in-progress" 
 
Työryhmä: Katja-Maria Taavitsainen, Jaana Kovanen, Meeri Altmets, Minttu ja Taru 
  
Lisäksi lavalla nähdään Liisa Pentin MABEL revival, sekä maistiaisia Kati Korosuon ja Sonya 
Lindforsin duetosta SuperHero/SuperZero. 
  
 
 

UrbanApa VOICES OF THE SMALL 
 
Festivaalin päättää Itä-Pasilan kaupunkitilassa tapahtuva esitysinstallaatio Voices of the Small, 
jossa taiteilijat tarkastelevat pieniä asioita ja pienuutta. Kokonaisuuden on kuratoinut  Elisa 
Itkonen. Voices of the Small on Elisa Itkosen kuratoima monitaiteellinen esitysinstallaatio, joka 



tapahtuu Itä-Pasilassa. Teoksessa eri alojen taiteilijat johdattavat katsojan tarkastelemaanpieniä 
asioita ja ajattelemaan pienten puolesta.  
 
www.voicesofthesmall.blogspot.fi 
  
VAPAA PÄÄSY 
  
UrbanApa pidättää oikeudet muutoksiin. Päivitetyt ohjelmatiedot tulossa Stoan nettisivuille, sekä 
osoitteeseen:  www.urbanapa.fi 

http://www.voicesofthesmall.blogspot.fi/
http://www.urbanapa.fi/

