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Info

Liput | Tickets

Kulttuuritalo Valveen lippumyymälä | Valve Ticket office
Hallituskatu 7, 08 5584 7575

Avoinna ke-su klo 12-19 | Open Wed-Sun 12 -19
sekä www.ticketmaster.fi

Liput  Illallinen  yhdelle...  kahdelle...  kolmelle...  -juhlaillalliselle  
vain jojo.fi-verkkosivujen kautta. 

 |  

Tickets  for  Dinner  for  one...  two...  three...festival  dinner  only  at jojo.fi

www.jojo.fi

Toiminnanjohtaja | Managing Director 
helena.lindqvist@jojo.fi | +358 50 46 44 880

Tuottaja | Producer
mira.kolanen@jojo.fi | +358 50 585 3906

Tuotantoassistentti | Production Assistant
vilma.laukkanen@jojo.fi

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista!
Find us on Facebook and Instagram!

#OuDance #JoJoOulu

Tapahtumapaikat | Venues

Valvesali, Kulttuuritalo Valve | Cultural Centre Valve, Hallituskatu 7
Elokuvateatteri Studio | Studio Cinema, Hallituskatu 7

Vanha Paloasema, Kauppurienkatu 24 A
Konst o. Deli, Hallituskatu 7

Galleria  kajaste|  Gallery  kajaste,  Kajaaninkatu  25

2 Kannen  kuva  |  Cover  photo:  Compañia  Kaari  &  Roni  Martin:  Anna  Karenina  |  
Kuva,  photo:  Janne  Mikkilä  
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JoJo – Oulun Tanssin keskuksen syyskauden ohjelmiston avaa jo 25. 
kertaa OuDance-festivaali, joka tarjoaa ennennäkemättömän ohjelmiston 
viisipäiväisen tapahtuman aikana. Kotimaisten ja kansainvälisten vierailujen 
kanssa festivaalilla esittäytyvät vuoden alusta aloittaneet JoJon yleisötyöryhmät, 
jotka vievät meidät pois perinteisistä esitystiloista.

Festivaalin aikana on tarjolla kursseja niin tanssin ammattilaisille kuin kaikille, 
joita kiinnostaa kehollisuus ja oma hyvinvointi.
 
Festivaalipäivät toimivat myös alustana erilaisille alan kokouksille ja 
koulutustilaisuuksille. Tanssin tiedotuskeskus toteuttaa taiteilijoille suunnatun 
viestintäkoulutuksen. Kansainvälisiä tanssialan toimijoita tuo kaupunkiin 
festivaalin yhteydessä järjestettävä kaksipäiväinen Barentsin tanssineuvoston
kokous.

On myös juhlan aika. JoJo – Oulun Tanssin keskuksen 20-vuotisjuhlaa vietetään 
festivaalin yhteydessä. Syntymäpäiviä juhlitaan Tanssiteatteri Minimin 
Ruokateatterin ja Suistamon Sähkön konsertin myötä.
 
Olet sydämellisesti tervetullut festivaalille 
ja juhlimaan kanssamme!

For the 25th time, the autumn season of JoJo – Oulu Dance Centre is opened 
by the OuDance festival, which offers an incredible programme for five days. 
Alongside the Finnish and international dance visits, JoJo’s audience work 
groups, which started at the beginning of the year, will perform. They will 
move us away from the traditional spaces for dance performances.

The festival offers courses and workshops both to professionals and to all, 
who are interested in studying somatic aspects and their own wellness.

The festival also provides a platform for different meetings and training 
events of the field of dance. Dance Info Finland organizes a communication 
course for dance professionals. A two-day meeting of Barents DanceCouncil 
(BDC) organized in connection with the festival also brings international 
dance professionals to the city.

This year it is also time for celebration. JoJo – Oulu Dance Centre celebrates 
its 20th anniversary in connection with the festival. The anniversary is going 
to be a memorable one with the culinary theatre of Minimi Dance Theatre 
and the musical stylings of Suistamon Sähkö.

 
You  are  warmly  welcome  to  enjoy  the  festival  programme  
and  celebrate  our  anniversary!  
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12.9. KESKIVIIKKO
WEDNESDAY

Tragikoominen  esitys  epäonnistumisesta  

SNOWBALL’S CHANCE IN HELL -teoksessa Don Gnu matkustaa 1920-luvulle tutkiakseen  
epäonnistumisen kauneutta. 

Kaksi DONin (Jannik Elkær) ja GNUn (Kristoffer Louis Andrup Pedersen) muodossa olevaa  
miestä heittäyy klassisen elokuvan kaapuihin esitelläkseen meidän jokaisen sisältä löytyvän  
klovnin. Näyttämökuva on suoraan mykkäelokuvien ikonimaisesta maailmasta, ajalta, jol-
loin näyttämöllä oli valkoista pölyä ja Charlie Chaplin oli irti – kysymys kuuluukin, pysyvätkö  
DON ja GNU viitekehyksessä? 

Intiimi, viihdyttävä ja ilmeikäs esitys, jossa tanssi, video, musiikki ja vuorovaikutustilanteet  
yleisön kanssa vuorottelevat, vie meidät mukanaan yksinkertaisiin ihmisten välisiin konflik-
teihin, epäonnistumisiin ja mikrotason valtataisteluihin, missä on vaikea olla tunnistamatta  
ja nauramatta sisäisille klovneillemme. Mukana on myös laulaja-säveltäjä Alice  Carreri. 

Koreografia ja esitys: Jannik Elkær & Kristoffer Louis Andrup Pedersen | 
Dramaturgia ja visuaalinen media: Christoffer Brekne | Musiikki: Alice Carreri |
Tekniikka ja valaistus: Peer Mariboe | Dramaturginen konsultointi: Bjørn Brinch | 
Tuotanto: Sigrid Aakvik | Yhteistuotanto: Bora Bora - Dans og Visuelt Teater | 
Tukijat: Statens Kunstfond & City of Aarhus | 
Erityiskiitokset: Sten Baadsgaard skenografisesta avusta
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A tragi-comic performance about the art of failing
 
In A SNOWBALL’S CHANCE IN HELL DON GNU travels back to the 1920s to examine the 
beautiful art of failing.
 
Two men in the form of DON (Jannik Elkær) and GNU (Kristoffer Louis Andrup Pedersen) 
throw themselves into the robes of a classic film in order to describe the clown inside us all. 
The scene is set in the iconic universe of silent films from a time with specks of white dust on 
the screen and Charlie Chaplin on the loose – the questions is, however, whether DON and 
GNU can manage to stay within the frame?
  
In an intimate, entertaining and expressive performance, where dance, video, music and 
interaction with the audience interplay, we are drawn into a world of simple human conflicts, 
failures and power struggles on micro-level, where it is difficult not to recognize and laugh 
at the clown within ourselves. Accompanied by singer and composer Alice Carreri.

Performance & Choreography: Jannik Elkær & Kristoffer Louis Andrup Pedersen | 
Dramaturgy & Visual Media: Christoffer Brekne | Music: Alice Carreri | 
Technique & Lightning: Peer Mariboe | Dramaturgical consultant: Bjørn Brinch | 
Producer: Sigrid Aakvik | Co-producer: Bora Bora - Dans og Visuelt Teater | 
Supported by: Statens Kunstfond & City of Aarhus | 
A special thanks to Sten Baadsgaard for helping with the scenography

Kesto | Duration: 60 min.
Liput | Tickets: 15€ / 12€
Yleisökeskustelu | Audience discussion
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13.9. TORSTAI
THURSDAY

Kolmelle miestanssijalle koreografioitu VELJET jatkaa vuonna 2010 ensi-iltansa 
saaneen Together-dueton työprosessissa alkanutta liikkeellistä ja kehollista tut-
kimusmatkaa – yhdessä kulkemisen teemassa. Sana veljeys kuvaa toveruutta ja 
ystävyyttä. VELJET kertoo ihmisten välisestä yhteydestä, yhdessä olemisen sy-
vistä merkityksistä ja toisaalta etääntymisen kivusta. Jakamalla ja luovuttamalla 
omastaan yhteiseen, tulee siitä jotain suurempaa.

”Tämä on vuoteen 2017 päivitetty Seitsemän veljestä. Paitsi että heitä on kolme, 
eikä enää tarvitse todistella maskuliinisuutta.” – HS, 18.11.2017

Koreografia: Alpo Aaltokoski | 
Tanssi: Ahto Koskitalo, Jouni Majaniemi, Jussi Väänänen | 
Valosuunnittelu: Kalle Paasonen | Äänisuunnittelu: Aake Otsala | 
Pukusuunnittelu: Taina Relander | 
Graafinen suunnittelu, valokuvaus: Tanja Ahola | 
Tuotanto: Kai Artes / Alpo Aaltokoski Company
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Kesto | Duration: 55 min.
Liput | Tickets: 25€ / 12€

Yleisökeskustelu | Audience discussion

The word ‘fraternity’ means camaraderie and friendship. “What is the ultimate 
essence of fraternity? How is it seen in us, in our gestures, in our bodies?”, asks 
choreographer and dance artist Alpo Aaltokoski.

BROTHERS, choreographed for three male dancers, is a continuation of the 
voyage of discovery that began in a working process that started with the 
Together duet – premiered in 2010 – on the theme of making our way together.

It is about the connection between people, the profound importance of being 
together and, conversely, about the pain of receding. In sharing and giving up 
the individual for the communal, something bigger emerges.v

Choreography: Alpo Aaltokoski | 
Dance: Ahto Koskitalo, Jouni Majaniemi, Jussi Väänänen | Light design: Kalle 
Paasonen | Sound design: Aake Otsala | 
Costume design: Taina Relander | Photos, graphic design: Tanja Ahola | 
Production: Kai Artes / Alpo Aaltokoski Company
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14.9. PERJANTAI
FRIDAY

Ilta koostuu kolmesta pienoisnäytelmästä, joissa yhdistetään sirkusta, tanssia ja teatteria. Illan aikana 
katsojille tarjoillaan esityksen lomassa kolmen ruokalajin menu, jonka annokset liittyvät esityksen 
teemoihin. Illallisissa esiintyvät Antti Lahti ja Liisa Ruuskanen.

Miten hovimestari James selviytyy neiti Sophien syntymäpäivätarjoilusta, kun kaikki kutsuvieraat 
ovat jo edesmenneitä? Illallinen yhdelle -lyhytelokuvaan perustuvassa komediassa Antti Lahti nostaa 
Jamesin roolissa onnittelumaljat haamujenkin puolesta.  

Kattaus kahdelle on teatraalinen swing-raportti elinikäisiin porttikieltoihin johtaneista tapahtumista 
eräässä ravitsemusliikkessä. Omat versionsa aterian vaiheista kertovat kaksi herkkusuuta, joiden 
screwball-henkisessä kohtaamisessa ei peliliikkeitä säästellä.

Lahja-rouva kutsuu aikuiset lapsensa viimeiselle aterialle.  Kokkaus kolmelle  paljastaa äidin 
gastronomiset salaisuudet… Lapsiaan kun Lahja ei ole kasvattanut rakkaudella vaan sangen 
merkillisillä resepteillä. 
 
Tuotanto: Riihimäen Teatteri ja Tanssiteatteri Minimi | 
Esitystekninen suunnittelu, toteutus ja esitysajo: Sam Siltavuori | 
Lavastuksen toteutus: Riihimäen Teatteri | 
Tarpeisto: Karita Fallström ja Jukka Horsmanheimo | 
Alkuperäisen menun suunnittelu ja toteutus: Janne Tirri / Kuopion KlubiKu

va
: P

et
ra

 T
iih

on
en

Taitto_2018_vara.indd   8 28.6.2018   19.01



9

The evening comprises three miniature plays, which combine circus, dance and theatre. 
During the evening, the audience will be served a three-course dinner, the portions of which 
are related to the themes of the performance. At dinner, the performers are Antti Lahti and 
Liisa Ruuskanen.

How does the butler, James, handle Miss Sophie’s birthday service when all the invited 
guests are deceased? Based on the short film A dinner for one, Antti Lahti raises glasses also 
on behalf of the ghosts.

A dinner for two is a theatrical swing report on events at a certain restaurant that led to life-
long bans. Two gastronomes tell their own versions of the phases of the meal. Moves are not 
spared or saved in this screwball-minded encounter.

Mrs Lahja invites her adult children to a last meal. A dinner for three reveals the gastronomic 
secrets of the mother…Lahja did not raise her children with love, but with strangely peculiar 
recipes.

Production: Riihimäki Theatre and Minimi Dance Theatre | 
Production technique, implementation and run-through: Sam Siltavuori | 
Set Design: Riihimäki Theatre | Properties: Karita Fallström and Jukka Horsmanheimo | 
Design and creation of the original menu: Janne Tirri / Kuopion Klubi

Kesto | Duration: 2,5 h
Illalliskortti | Dinner card: 50–65 € 

Pöytävaraukset | Table reservations: 
jojo.fi/teoskuvaus-illallinen-yhdelle
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15.9. PERJANTAI
FRIDAY

Perjantai-iltana festivaalikansa pääsee juhlimaan 20-vuotista JoJo – Oulun Tanssin Keskusta 
ja nauttimaan jalan alle menevästä musiikista. Rytmistä vastaa uutta karjalaista musiikkia 
elektronisella twistillä soittava Suistamon Sähkö. Tunnelma on taattu ja meno villiä!
The festival goers get to celebrate 20-year-old JoJo – Oulu Dance Centre. Party, dance 
and enjoy brilliant music that will make you move on Friday night. Music is provided by 
Suistamon Sähkö, which plays new Karelian music with electronics. A wonderful and 
wild atmosphere guaranteed!

Liput ovelta | Tickets at the door: 5 € + eteispalvelumaksu / cloakroom charges
Yhteistyössä | In collaboration with:
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Perjantai-iltana festivaalikansa pääsee juhlimaan 20-vuotista JoJo – Oulun Tanssin Keskusta 
ja nauttimaan jalan alle menevästä musiikista. Rytmistä vastaa uutta karjalaista musiikkia 
elektronisella twistillä soittava Suistamon Sähkö. Tunnelma on taattu ja meno villiä!
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15.9. LAUANTAI
SATURDAY
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TERVETULOA KREIVI KARENININ TANSSIAISIIN!

Compañía Kaari & Roni Martinilla on ilo kutsua Teidät 
yhteiselle aterialle Kreivi Kareninin juhlapöytään! 
Maailmanlopun orkesteri soittaa viimeistä valssia 
kristallikruunujen loisteessa. Jääkoristeet sulavat 
tarjottimilla, karhu tanssii. Rakkaus ei meitä pelasta.

Compañía Kaari & Roni Martinin Anna Karenina 
pohjautuu Tolstoin klassikkoromaaniin. Keskiöön 
on valittu Anna Kareninan, kreivi Vronskin ja kreivi 
Kareninin kolmiodraama. Annan aviomiehenä, 
kreivi Kareninina nähdään pitkästä aikaa tanssiroolin 
tekevä Jorma Uotinen, Annan ja Vronskin rooleissa 
espanjalaistanssijat Mariana Collado ja Carlos 
Chamorro. Roni Martinin säveltämällä musiikilla 
on merkittävä rooli ryhmän ilmaisussa ja Anna 
Kareninan musiikissa flamenco, Tom Waits -vaikutteet 
ja brechtiläiset kaiut yhdistyvät hypnoottiseksi 
kokonaisuudeksi, joka yhdessä esiintyjien kanssa 
kuljettaa katsojat ryhmän teoksille leimalliseen, 
nyrjähtäneeseen maailmaan.

Esiintyjät:  Mariana Collado, Carlos Chamorro, 
Jorma Uotinen, Erno Haukkala, Roni Martin, Sanna 
Salmenkallio, Eppu Helle, Miguel Kolliander, Jukka 
Huitila, Kaari Martin ja Atro Kahiluoto | Koreografia: 
Kaari Martin yhdessä tanssijoiden kanssa | Sävellys: 
Roni Martin | Esitysdramaturgia: Atro Kahiluoto | 
Ohjaus: Martin-Martin-Kahiluoto | Valosuunnittelu 
ja lavastus: Jukka Huitila | Pukusuunnittelu: Erika 
Turunen | Maskeeraussuunnittelu: Kaisu Hölttä | 
Livemiksaus: Eppu Helle | Näyttämömestari: Miguel 
Kolliander | Pukujen toteutus: Johanna Vehmas, Ilkka 
Salakari ja Laura Anttila, Ateljee Hurma | Graafinen 
suunnittelu: Marjaana Virta | Tuotanto: Compañía 
Kaari & Roni Martin | Ikäsuositus: yli 12-vuotiaille

WELCOME TO COUNT KARENIN’S BALL!

Compañía Kaari & Roni Martin is pleased to invite 
You to share a meal at Count Karenin’s festive table! 
A doomsday orchestra plays the last waltz under the 
gleam of crystal chandeliers. Ice sculptures melt away 
on trays. A bear dances. Love will not be our saving 
grace.

Compañía Kaari & Roni Martin’s Anna Karenina is an 
adaptation of Leo Tolstoy’s classic novel. The main 
focus is on the love triangle between Anna, her 
husband Karenin and Count Vronsky. At the same 
time, the timeless piece serves as a commentary on 
the modern world. Anna’s husband, Count Karenin, 
is played by Jorma Uotinen, who will be doing his 
first dancing role in a long time. The roles of Anna 
Karenina and Count Vronsky are played by Mariana 
Collado and Carlos Chamorro, the company’s Spanish 
go-to dancers. Roni Martin’s original music plays a key 
role in the company’s unique expression. The music 
for Anna Karenina mixes flamenco with Tom Waits 
inspired elements and Brechtesque echoes to form a 
hypnotic entity which, together with the performers, 
takes the audience on a journey into a warped world 
that is characteristic of the company’s works.

Performers:  Mariana Collado, Carlos Chamorro, 
Jorma Uotinen, Erno Haukkala, Roni Martin, Sanna 
Salmenkallio, Eppu Helle, Miguel Kolliander, 
Jukka Huitila, Kaari Martin and Atro Kahiluoto | 
Choreography: Kaari Martin in collaboration with 
the dancers | Music: Roni Martin | Dramaturgy: Atro 
Kahiluoto | Director: Martin-Martin-Kahiluoto | Light 
design and scenography: Jukka Huitila | Costume 
design: Erika Turunen | Make-up and hair: Kaisu 
Hölttä | Live sound: Eppu Helle | Stage manager: 
Miguel Kolliander | Costume production: Johanna 
Vehmas, Ilkka Salakari and Laura Anttila, Ateljee 
Hurma | Graphic design: Marjaana Virta | Production: 
Compañía Kaari & Roni Martin | Recommended age: 
over 12 years old
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Lauantai | Saturday 15.9. klo 15.00
Sunnuntai | Sunday 16.9. klo 15.00
Elokuvateatteri Studio | Studio Cinema

The Dancer on ranskalainen elämäkerta-musikaalidraama, jonka on ohjannut Stéphanie Di Giusto. 
Pääosissa ovat Soko, Lily-Rose Depp, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry sekä Francois Damiens. 
Tositapahtumiin perustuva The Dancer kertoo modernin tanssin edelläkävijän, niin varhaisia 
elokuvantekijöitä kuin taidemaalareitakin innoittaneen tanssijatar Loïe Fullerin tarinan. Fuller oli 
sukupolvensa symboli ja aikansa vallankumouksellinen.

The Dancer is a 2016 French biographical, historical drama film directed by Stéphanie Di Giusto. 
The film stars Soko, Lily-Rose Depp, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry and François Damiens. Based 
on a true story, The Dancer tells the story of Loïe Fuller, a trailblazer of modern dance, who inspired 
both film-makers and artists. Fuller was a symbol of her generation and a rebel in her time.

Draama, elämänkerta, musikaali | Drama, musical: 114 min.
Ranska, englanti | French, English
Ranska, Belgia, Tsekin tasavalta (2016) | France, Belgium, Czech Republic
Liput | Tickets: 7 €

Yhteistyössä | In collaboration with:
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16–29-vuotiaille nuorille suunnattu taidetyöpaja Liiketila on keväältä 2018. Liiketila on ollut 
paikka olla utelias, kokeilla, kirjoittaa, keskustella, luoda äänimaisemia ja tutkailla liikettä ja 
elämää. OuDance-festivaalilla ryhmältä nähdään hauraudesta ja väkevistä haluista kertova 
tanssiteos Maalaa minuun metsä.

”Maalaa minuun äidin rakkaus. Maalaa minuun pelkosi. Maalaa minuun salaisuutesi.”

The arts workshop State of Motion is from the spring 2018. State of Motion was a place 
for 16 to 29 year olds to be curious, experiment, write, discuss, create sound landscapes 
and study movement and life. At the OuDance festival, this group performs a piece about 
fragility and strong desires called Paint a Forest in me.

“Paint a mother’s love in me. Paint your fears in me. Paint your secrets in me.”

Torstai | Thursday 13.9. klo 18 
Lauantai | Saturday 15.9. klo 18
Kulttuuritalo Valve | Cultural Centre Valve

Keväällä ja alkusyksystä 2018 kokoontui ryhmä 60 vuotta täyttäneitä tarinoimaan ja 
tanssimaan, tekemään omaan kehoon pohjaavia liike- ja sanataideharjoituksia. Ryhmältä 
nähdään OuDance-festivaalilla monitaideteos Tuulesta ja Voimasta.

Tuulesta ja Voimasta tutkiskelee surun, selviytymisen ja sisäisen voiman ulottuvuuksia. 
Teoksessa yhdistyy tanssi, runous sekä mielikuvitukselliset äänimaailmat. 

In the spring and early autumn 2018, a group of 60-year-olds gathered around to tell 
stories and dance, to do movement and literary art exercises based on their own bodies. 
At the OuDance festival, this group performs a multidisciplinary art piece Of Wind and 
Force.

Of Wind and Force studies the dimensions of grief, survival and inner strength. This piece 
combines dance, poetry and imaginary sound landscapes.

Lauantai | Saturday 15.9. klo 12.15 & 15.15
Galleria kajaste | Gallery kajaste

Yhteistyössä | In collaboration with:
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Sunnuntai | Sunday 16.9. klo 10.30–15.30
Hinta | Price: 50 € / 35 € JoJon jäsenhinta | JoJo’s membership price
Ilmoittautumiset | Enrollments: mira.kolanen@jojo.fi

Kirsi Törmin työpaja kaikille elämänsä kokonaisvaltaisesta tutkimisesta 
kiinnostuneille. Ennakkotaitoja ei tarvita.

Keho oppaana -työskentelyn tarkoituksena on lisätä läsnäolon ja rentoutumisen 
kykyä, tietoisuutta omasta itsestä sekä omista aistimuksista. Kurssi tarjoaa 
luottamuksellisen mahdollisuuden tarkastella eletyn kehon kokemuksia. 
Kehollisina menetelminä käytämme muun muassa Autenttinen liike -elementtejä, 
stressinpurkumenetelmä TRE:tä (Tension & Trauma Releasing Exercices) 
sekä muita kehotietoisuutta lisääviä harjoitteita. TRE käynnistää kehon 
luonnollisen palautumismekanismin, joka vapauttaa kehon syviä lihasjännityksiä. 
Autenttisen liikkeen menetelmässä asetutaan liikkeen, asentojen, piirtämisen ja 
havainnoinnin keinoin oman kokemuksen äärelle. 

Kirsi Törmi’s workshop to all, who are interested in studying their lives 
comprehensively. No prior skills required.

The purpose of the Your body as a guide workshop is to increase the 
participants’ abilities of presence and relaxation, awareness of oneself and 
one’s own thoughts. This course provides a confidential opportunity to examine 
the life lived in your own body. We will use, for instance, the discipline of 
authentic movement, tensión & trauma releasing exorcices (TRE) and other 
exercises designed to increase body awareness. TRE starts the natural recovery 
mechanisms of the body, and thus releases deep muscular tensions. 
In the discipline of authentic movement, you will use movement, 
positions, drawing and observation to position 
yourself near your own experience.
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Keskiviikko | Wednesday 12.9. klo 15–18
Torstai | Thursday 13.9. klo 10–13
Hinta | Price: 50 € / 35 € JoJo’s membership price

Mieli kykenee tuottamaan puhetta siitä, mikä on
 tarinamme. Keho pelkästään on, se ei selitä.

Hanna Brotheruksen työpajassa haetaan kehollisten muistojen ja 
improvisaatioharjoitusten avulla hyväksyvää suhtautumista omaan itseemme 
ja olemukseemme. Työpajan aikana jokainen osallistuja tekee liikkeellisen 
luonnoksen omasta tarinastaan.

Työpajaa säestää muusikko Johannes Brotherus. 

The mind is capable of producing speech of our stories. The body simply exists. 
It does not explain. Hanna Brotherus’s workshop searches for a more accepting 
attitude to ourselves and our being with somatic memories and improvisation 
exercises. During the workshop, every participant creates a draft of their own 
story in movement. 

The workshop is accompanied by musician Johannes Brotherus.

Ilmoittautumiset | Enrollments: mira.kolanen@jojo.
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Kuva: Meri Björn
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Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa yhteistyössä järjestettävän viestintäkoulutuksessa keskitytään viestinnän 
merkitykseen ja mahdollisuuksiin, sisällöntuotantoon sekä sisältömuotoihin. Koulutuksessa käydään läpi 
parhaita käytäntöjä, viestinnällistä vuosikelloa ja sisältökalenteria sekä viestinnän tavoitteellisuutta ja prosessia. 
Koulutuksessa keskitytään myös sisällöntuotantoon sekä siihen, miten luoda myyvää ja vakuuttavaa sisältöä.

Työpajasta vastaa Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy.

Arranged in co-operation with Dance Info Finland, this course concentrates on the meaning and possibilities 
of communication, content production and content types. This course tackles the best practices, annual 
communication and content plans, target orientation and processes of communication. The course also 
focuses on content production as well as on how to créate successful and compelling content.

The workshop will be run by marketing communication agengy Kuulu Oy.

Yhteistyössä | In co-operation 

JoJon jäsenet saavat erilaisia etuja, kuten JoJon toimintaan ja yleistä tanssiin ja tanssin työmahdollisuuksiin 
liittyvää tiedotusta sekä tuntuvia hintaetuja esitysten lipuista sekä  JoJon järjestämistä kursseista. JoJo järjestää 
jäsenilleen myös illanviettoja ja muita yhteisiä tapahtumia.

Lisätietoja: jojo.fi/jaeseneksi

The members of JoJo receive different kinds of benefits, such as the latest information on JoJo’s operations, 
dance and work opportunities as well as significant discounts on ticket prices and courses arranged by JoJo. 
JoJo also arranges get-togethers and other common events.

More information: jojo.fi/jaeseneksi
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Festivaalia tukevat | The festival is supported by

Yhteistyössä | In co-operation 

OuDance-festivaalin virallinen majoituskumppani | The official partner hotel of OuDance

                  Festivaalin järjestää | The festival is organised by

JoJo – Oulun Tanssin Keskus | JoJo – Oulu Dance Centre
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Festivaaliohjelma | Festival Programme

12.9. KESKIVIIKKO | WEDNESDAY

19.00 Valvesali
DON GNU: A SNOWBALL’S CHANCE IN HELL (DK)

13.9. TORSTAI | THURSDAY

18.00 Kulttuuritalo Valve
LIIKETILA tanssiesitys | STATE OF MOTION dance performance

19.00 Valvesali
ALPO AALTOKOSKI COMPANY: VELJET |  BROTHERS (FIN)

14.9.PERJANTAI | FRIDAY

19.00 Valvesali
TANSSITEATTERI MINIMIN RUOKATEATTERI: 

ILLALLINEN YHDELLE... KAHDELLE... KOLMELLE... (FIN) | 
DANCE THEATRE MINIMI’S CULINARY THEATRE: 

DINNER FOR ONE... TWO... THREE..

22.30 Vanha Paloasema
OUJEAH!-JUHLAKLUBI | OUJEAH! FESTIVAL CLUB

SUISTAMON SÄHKÖ

15.9. LAUANTAI | SATURDAY

12.15 Galleria kajaste | Gallery kajaste
STORIES AND DANCE multidisciplinary art piece

15.00 Elokuvateatteri Studio | Studio Cinema
THE DANCER

15.15 Galleria Kajaste | Gallery kajaste
STORIES AND DANCE multidisciplinary art piece

18.00 Kulttuuritalo Valve
STATE OF MOTION dance performance

19.00 Valvesali
COMPAÑIA KAARI & RONI MARTIN: ANNA KARENINA (FIN)

16.9. SUNNUNTAI | SUNDAY

15.00 Elokuvateatteri Studio | Studio Cinema
THE DANCER
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