Soveltavan teatterin, tanssin ja sirkuksen
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Teatterin ja oman ammattitaidon kehittämispaikka

Taiteen ja työelämän kohtaamisen kehittämispaikka

Sunnuntai 6.5.2012 • Esitystaiteen keskus

Maanantai 7.5.2012 • Teatterimuseo

Suvilahti, Puhdistamo (Kalasataman ja Sörnäisten metroasemat vieressä, bussit 68, 16 ja 11 portille)

Kaapelitehdas (raitiovaunu 8, bussit 15, 20, 21, 65A ja 66A, metro n. 1/2 km päähän)

Mitä kaikkea soveltava teatteri, tanssi ja sirkus on?
Klo 10
Seminaaripäivän avaus
Soveltavan ammattilaiset kertovat kokemuksistaan ja työmenetelmistään
yleisötyntekijä Jonna Wikström (Q-teatteri), näyttelijä-työyhteisövalmentaja Niina Nurminen
(ArtSense Oy), tanssinopettaja-koregrafi Hanna Brotherus,
näyttelijä-kouluttaja Elina Stirkkinen (Improvisaatioteatteri Stella Polaris),
näyttelijä-projektipäällikkö Susanna Mikkonen (Teatteri Takomon vanhustyö),
näyttelijä-ohjaaja-teatteriopettaja Helena Ryti ja
projektipäällikkö Piia Karkkola (Vaikuttava sirkus -hanke)

Kuinka teatteria, tanssia ja sirkusta voi hyödyntää yhteisöissä ja työpaikoilla
Klo 9
Seminaaripäivän avaus
Kansanvälinen huippuluennoitsija Chrissie Tiller, monen menestystarinan alullepanija &
työyhteisövalmentaja, taiteen tutkija, luennoitsija ja Lontoon Yliopiston Goldsmithin taiteen
maisterikoulutusohjelman johtaja.

Klo 11

Klo 10-12

Tekijät esittelevät menetelmiään
Museolehtori Heini Räsänen (Teatterimuseo), näyttelijä-teatteriopettaja Eero Enqvist,
näyttelijä-työyhteisövalmentaja Niina Nurminen (ArtSense Oy), tanssija-koregrafi Hanna
Brotherus, näyttelijä-kouluttaja Micke Rejström (Improvisaatioteatteri Stella Polaris),
näyttelijä-projtekipäällikkö Susanna Mikkonen (Teatteri Takomon vanhustyö),
näyttelijä-ohjaaja-teatteriopettaja Helena Ryti ja projektipäällikkö Piia Karkkola (Vaikuttava
sirkus -hanke) & projektikoordinaattori-sirkusopettaja Silja Kyytinen (Sirkus Magenta) kertovat
kokemuksistaan ja työmenetelmistään.

Klo 12-13

Lounastauko (omakustanteinen)

Tähtivieraana työyhteisövalmentaja, taiteen tutkija, luennoitsija ja Lontoon Yliopiston
Goldsmithin taiteen maisterikoulutusohjelman johtaja Chrissie Tiller.

Klo 12-13 Lounastauko (omakustanteinen)
Miten soveltava teatteri ja tanssi avaavat uusia ulottuvuuksia teatterin arkeen?
Klo 13
Keskustelutilaisuus tulevaisuuteen katsoville johtajille, innovatiivisille ohjaajille,
näkemyksellisille yleisötyöntekijöille, uusia rooleja janoaville näyttelijöille, myös mieleltään
notkeille tanssijoille ja kaikille alastaan palavasti innostuneille teatterintekijöille.
Puheenvuoroja teatterialan ammattilaisilta.
Vetäjänä teatteri-ilmaisunohjaaja, toimittaja Pilvi Kallio.
Työpajat
Klo 13-14.30
Tarinateatteri, Päivi Ketonen, 10 e
Improvisaatiomenetelmä, Stella Polaris,10 e
Soveltava tanssi, Hanna Brotherus,10 e
Teatterillisten menetelmien soveltaminen
eri ympäristöissä, Chrissie Tiller, 20 e

Klo 15-16.30
Aihelähtöinen työpaja yleisötyössä, Jonna Wikström, 10 e
Museoteatteri, Helena Ryti, 10 e
Forumteatteri, Niina Nurminen, 10 e
Teatterillisten menetelmien soveltaminen
eri ympäristöissä, Chrissie Tiller, 20 e

Lisätietoja ja työpajailmoittautumiset to 26.4. mennessä (linkki järjestäjien kotisivuilta).

• Tule kokeilemaan eri tapoja soveltaa teatteria / tanssia / sirkusta, kokemaan soveltamisen
riemua alan asiantuntijoiden johdolla sekä verkostoitumaan ja keskustelemaan aiheesta!
• Työpajat sopivat sekä kokeneemmille että aloitteleville soveltavan alueen valtaajille!
• Maanantaina on lisäksi mahdollista tavata uusia kiinnostavia yhteistyötahoja ja kumppaneita,
viritellä hankkeita ja hankkia kontakteja soveltavan Soveltavan markkinoilla!
• Tervetuloa! Ennakkoilmoittautuminen vain työpajoihin ja Soveltavan markkinoille!

Taide erilaisten yhteisöjen tulkkina ja tukena
Klo 13-14 Kokemuksia osallistavien menetelmien voimaannuttavista ja hyvinvointia edistävistä
vaikutuksista, moderointi teatteri-ilmaisunohjaaja ja toimittaja Pilvi Kallio
Kulttuurisuunnittelija Jenni Varho, Helsingin kulttuurikeskus / Helsingin sosiaalivirasto
Kulttuurisuunnittelija Tuulikki Koskinen, Helsingin kulttuurikeskus
Vastaava ohjaaja Päivikki Paakkanen, Roihuvuoren vanhustenkeskus
Projektipäällikkö Pirjo Kivistö, Karisma Konseptit
Soveltavan markkinat
Klo 14-16 Vapaamuotoinen tekijöiden/tekijäryhmien ja tilaajien kohtaamistapahtuma. Maksuton.
Tule esittäytymään, verkostoitumaan
& tutustumaan soveltavan teatterintekijöihin ja heidän tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Lisätietoja & ilmoittauttaumiset markkinoille to 26.4. mennessä (linkki järjestäjien kotisivuilta).

