HAKU AUKI: KIERTOLIIKE-TAITEILIJA
Kiertoliike on suomalaisen tanssin kentän ammattilaisfoorumi. Kerran vuodessa järjestettävä
tapahtuma kokoaa yhteen alan ammattilaiset eri puolelta Suomea keskustelemaan ja
verkottumaan. Kahden päivän mittaisen tapahtuman ohjelma rakennetaan ajankohtaisen
teeman ympärille. Kiertoliikkeen järjestävät yhdessä tanssin aluekeskukset ja Tanssin talo.
Tanssin aluekeskusverkosto avaa nyt haun Kiertoliike-taiteilijoiksi vuodelle 2019
Vuonna 2019 Kiertoliike järjestetään Kuopiossa 13.-14.6.2019. Tapahtuman teemana on
Intohimo.  Kiertoliikkeen yhteistyöfestivaaleina ovat Kuopio Tanssii ja Soi ja Paikallisliike
-nykytanssifestivaalit.
Tanssin aluekeskukset hakevat nyt yhtä taiteilijaa kunkin aluekeskuksen alueelta
työskentelemään yhdessä Kiertoliike-viikon ajaksi kyseisen teeman ympärillä. Tapahtuman
vastaavan järjestäjän, Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen, alueelta ei haeta
Kiertoliike-taiteilijaa.
Kiertoliike-taiteilijat työskentelevät yhdessä viikon Kuopiossa ennen Kiertoliike-tapahtuman
alkua. He toteuttavat yhdessä perjantaina 14.6. kahden tunnin mittaisen tapahtuman
Intohimo-teeman pohjalta. Kiertoliike-taiteilijat määrittelevät itse työskentelyn muodon ja
taiteellisen sisällön. Tapahtuma voi olla avoimet harjoitukset, esitys, installaatio, työpaja,
keskustelutilaisuus tai näiden yhdistelmä. Kiertoliike-taiteilijat rakentavat ja määrittävät
yhdessä sekä työskentelynsä prosessin että lopputuloksen, joka tulee olemaan osa
Kiertoliikkeen virallista ohjelmaa.
Työskentely Kiertoliike-taiteilijana antaa mahdollisuuden kohdata kollegoja valtakunnallisesti,
keskittyä uuden luomiseen syventyen yhdessä valittuun teemaan. Työskentelyä fasilitoivat
Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen Kiertoliike-taiteilijat Ulla Mäkinen ja Kira Riikonen, jotka
ovat mukana myös vuoden 2019 Kiertoliikkeen sisältötyöryhmässä.
Aikataulu
10.12.2018 ennakkotapaaminen Kuopiossa
toinen ennakkotapaaminen kevään 2019 aikana (sovitaan erikseen)
7.6.2019 saapuminen Kuopioon ja get-together
8.-13.6.2019 työskentely Sotku-teatterilla (Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen esitys- ja
harjoitustila Kuopiossa)
13.-14.6.2019 osallistuminen Kiertoliikkeen ohjelmaan
Palkka
1 000 €. Lisäksi jokainen aluekeskus maksaa valitun taiteilijan matkat, majoituksen ja
päivärahat.

Hakemus
Kiertoliike-taiteilijaksi haetaan sähköisellä lomakkeella, johon liitetään vapaamuotoinen
hakemus, jossa kuvaat lyhyesti mitä haluat tuoda intohimo-keskusteluun mukaan taiteellisen
työsi kautta. Hakemus voi olla muodoltaan teksti, video, kuva tai äänite. Lomakkeeseen
liitetään myös lyhyt esittely itsestäsi (max 5 lausetta) ja CV.
Hakuaika
Kiertoliike-taiteilija haku on auki 17.9.–5.10.2018.
Kiertoliike-taiteilijaksi haetaan sähköisellä lomakkeella.
Päätökset Kiertoliike-taiteilijoista tekee Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen taiteellinen
johtaja Jaakko Toivonen, Routa Companyn taiteellinen johtaja Saku Koistinen sekä
Itä-Suomen Kiertoliike-taiteilijat Kira Riikonen ja Ulla Mäkinen. Päätökset tehdään
marraskuun aikana.
Lisätiedot
Tuottaja Ulrika Vilke / Itä-Suomen tanssin aluekeskus
puh. 040 032 9213, ulrika.vilke@itak.fi

