POHJOISMAINEN TANSSISEMINAARI 8.-9.11.2013
TEEMANA SAAVUTETTAVUUS JA HYVINVOINTI
Paikka:
Aika:
Hinta:
Ilmoittautumiset:
Lisätietoja:

TaiKon, Kasarmi 11, Itäinen Kasarmintori 7-9, 65100 Vaasa
perjantai 8.11.2013 klo 10.00 – 16.00
lauantai 9.11.2013 klo 10.00 – 16.00
50€
1.11.2013 mennessä annika.sillander@watt.fi tai 045-1364372
annika.sillander@watt.fi tai 045-1364372

Tule mukaan kuuntelemaan, kokemaan, osallistumaan ja keskustelemaan tanssin, taiteen ja kulttuurin
saavutettavuudesta. Tule mukaan saamaan käytännön työkaluja ja inspiraatiota arkeesi ja työelämääsi.
Kaksipäiväisen seminaarin aikana pohditaan ja kokeillaan miten tarjota parempia lähtökohtia integroidulle
toiminnalle ja kuinka tanssin ja taiteen hyvinvointivaikutuksia voidaan tarjota tasa-arvoisesti.
Seminaari sisältää luentoja, työpajoja, ryhmäkeskustelua ja -työskentelyä, esityksiä ja tarjoaa niin uusia
näkökulmia kuin käytännön työkaluja. Seminaari tuo Pohjoismaisia integroidun ja esteettömän tanssin
asiantuntijoita Vaasaan. Mukana mm. Tone Östern ja Elen Öyen norjasta, Veera Suvalo Grimberg ruotsista
sekä Pauliina Ruhanen ja Johanna Aromaa Esteetön tanssi ry:sta. Kaikkien luennoitsijoiden esittely alla.
Seminaari on suunnattu liikunta- ja toimintaesteisille henkilöille, liikunta- sekä toimintaesteisten
henkilöiden kanssa työskenteleville, vanhustenhoidon ja terveydenhuollon henkilökunnalle,
tanssitaiteilijoille ja -pedagogeille, opettajille ja kaikille joita kiinnostaa kulttuurin ja taiteen saavutettavuus
ja hyvinvointimahdollisuudet. Seminaarin kielet ovat suomi ja ruotsi. Muista mainita mahdolliset ruokaallergiat ilmoittautumisen yhteydessä.
OHJELMA:
Perjantai 8.11.2013 10.00-16.00
10.00-10.30 Avaus ja lyhyttanssielokuva ”Vem kan segla”
10.30-11.00 Eeva Simons (FI) - luento
11.00-12.00 Ryhmäkeskustelua
12.00-13.00 Lounas Kasarmi 11:a (omakustenteinen)
13.00-14.30 Tone Östern & Elen Öyen (NO) ”180 grader spagat” - esitysluento
14.30-15.00 Kahvi
15.00-15.30 +65-tanssiryhmä (FI) - esitys
15.30-16.00 Ryhmäkeskustelua
Lauantai 9.11.2013 10.00-16.00
10.00-12.00 Johanna Aromaa & Pauliina Ruhanen (FI) - luento ja työpaja
12.00-13.00 Lounas Kasarmi 11:a (omakustenteinen)
12.30-14.00 Veera Suvalo Grimberg (SVE) – luento ja työpaja
14.00-14.30 Kahvi
14.30-15.30 Ryhmäkeskustelua ja -työskentelyä
15.30-16.00 Lopetus ja yhteenveto

LUENNOITSIJAT:
Eeva Simons (FI) tanssiryhmästä Rajat'on
Tone Pernille Östern (NO) tanssitaiteilja, tanssipedagogi ja taidekasvatuksen apulaisprofessori, Inclusive
Dance Companyn (www.dance-company.no) koreografi/taiteellinen johtaja
Elen Öyen (NO) tanssija, Danselaboratoriet (www.danselaboratoriet.no) ryhmän tuottaja
+65-ryhmä (FI)tanssipedagogi Nanna Rahikaisen johtama Vaasalaisten senioreiden ryhmä joka on jo kolmen
vuoden ajan harrastanut luovaa tanssia
Työryhmä Ruhanen-Aromaa (FI) esittelee esteetöntä tanssia, omia taidepedagogisia ja tutkimuksellisia
lähestymistapojaan sekä yhteistä uutta ajatteluaan/työkonseptiaan. He pitävät pienen alustuksen sekä
esteettömän tanssin työpajan jonka yhteydessä näytetään ote työryhmä KUDELMAn ensi-iltansa 6.10.2013
Kulttuuritalo Valveella, Oulussa saaneesta, esteettömästä nykytanssiteoksesta Diminuendo.
(www.esteetonry.fi)
Pauliina Lappi-Ruhanen on aikuiskouluttaja, esteettömän tanssin kouluttaja, DanceAbility opettaja ja
freelancer tanssitaiteilija Espoosta. Hän on kiinnostunut tällä hetkellä eri taidelajeja yhdistävästä
taidepedagogiikasta, esteettömästä nykytanssista sekä raja-aitoja ylittävästä performanssitaiteesta.
Ruhanen on aloittanut opinnot ammatillisen erityisopettajan koulutusohjelmassa syksyllä 2013. Hän on
kiinnostunut inkluusiosta ja sen toteutumisen ehdoista tanssitaiteen, tanssipedagogiikan sekä
aikuiskoulutuksen näkökulmasta.
FM Johanna Aromaa on esteettömän tanssiryhmä Kudelman jäsen ja Esteetön ry:n hallituksen jäsen.
Aromaa valmistelee Oulun yliopistossa väitöskirjaa opettajan työn ruumiillisesta tiedosta erityisenä
kiinnostuksen kohteenaan tanssin ja erityisryhmien parissa työskentelevät opettajat, sekä tieteen ja
taiteen rajapinnat.
Veera Suvalo Grimberg (SVE)Tanssipedagogi, koreografi, Ruotsin ensimmäisen integroidun tanssiryhmän SPINN - taiteellinen johtaja (www.danskompanietspinn.se)
Työpaja käsittelee kommunikaatiota käytännön liikeharjoittein, avaa keskustelua, antaa työkaluja ja
valmiuksia liikunta- sekä toimintaesteisten ryhmien kanssa työskentelyyn.

