
Nuori tanssi 2017 Tre 30.9.-1.10.2017             
RAATIEN PALAUTTEET
Koonnut Marketta Viitala - Kommentein läpikäynyt Leila Sillantaka

Miro Puranen takana, lisäksi Tiia Redsven la-katselmusraadissa–  oik.  Jukka Gustafsson, Nuori tanssi 2017  palkinnon jakaja

KATSELMUSRAATI – mustat tekstit (MV/Kutsun perusteiden erikoisasiantuntijuusalueet) Alpo Aaltokoski (pj.)  (nykytanssi,
tai-teen kosketus),  Leila Sillantaka  (baletti, tanssikasvatus, tie kohden taiteilijuutta),  Teemu Tuohimaa  (katutanssin laaja,
taiteen  keinoja  käyttävä  tyyli,  pedagoginen  ote),  Tiia  Redsven  (showtanssin  asiantuntemus  tanssin  monipuolisuuteen
yhdistettynä) ja  Miro Puranen (Reisjärvenltä MV:n ryhmistä lasten ja nuorten tanssista Kuhmon Mikko Hyvösen tukemana
´kaikki kokenut´ poikkitaiteellinen nuorten edustaja) - KIRJAAJANA Salla Juntunen, tanssija - Puolangan ryhmistä aloittanut.

FINAALI Hällä-näyttämö, Tampere 1.10.2017
Nuori tanssi v. 2017-palkinto
HEILAKKA
Artimals/DanceActions -tanssikoulu, Tampere 
Koreografia Lotta Kaarla ja Sini Muranen
Musiikki Ryhmän laulu ja Anne-Mari Kivimäki, Hutjakka 
Puvustus ja rekvisiitta Tekijät ja ryhmä

Nuori tanssi 2017-palkinnon saajan ratkaisija kansanedustaja JUKKA GUSTAFSSON luovutuspuheenvuorossaan: 
> kiitti teosten tasoa, tanssin iloa ja koskettavuutta
> kertoi poimineensa ”Villi lapsi”- ja ”Kuun kääntöpuoli”-teokset, mutta viimeisenä esitetty ”Heilakka” nousi 
itsestään selväksi palkinnon saajaksi, jonka vahvasta sanomasta välittyivät Suomen juhlavuoden teemat.

KANNUSTUSSTIPENDIT
Nuori tanssi 2017-palkinnon saaajalle kutsu ”Breath”-teoksen avoimiin harjoituksiin - Tero Saarinen Co&Kimmo Pohjonen
HEILAKKA, Artimals / DanceActions-tanssikoulu, Tampere

Erikoisstipendi  -  Täydenkuun tanssien taiteellinen johtaja Alpo Aaltokoski
VILLI LAPSI, Roosa Karjalainen / City Dance , Oulu 

Kaksi festaripassia - Täydenkuun Tanssit-festivaali / Pyhäsalmen Tanssi ry
LAPSUUDEN LOPPU, Los Flores / Porin Baletti- ja Flamenco-opisto

Kaksi kesäleirin vapaapaikkaa - DanceActions –tanssikoulu, Tampere
HARLEQUINADE, Iiris Nikula / Oulu Dance Academy, Oulu

Kuusi majoituspaikkaa – Taideosuuskunta Tanssiaitat, Pyhäjärvi
KOHTI, Keski-Uusimaan Tanssiopisto, Järvenpää



FINAALIRAADIN PALAUTTEET YHTENÄISENÄ              
Kirsi Haapea – kirjaaja

FINAALIRAADIN ARVIOINTI AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ

Coppelia:
Hyvä luonnollinen koordinaatio ja flow, nopea tekeminen löytyi, sunnuntaina jännittyneempi kuin lauantaina. 
Valoisa olemus, teknisesti sopiva tähän tanssiin, hyvät kädet. Kehittämistä: hitaissa osissa hankaluutta luottaa 
tekemiseen, esiintymisjännitys näkyi finaalissa. Käsikoristeet hieman raskaat, niitä voisi keventää. 

Heilakka: 
Yhtenäinen teos, ehyt, hyvä äänen, välineiden ja ryhmän käyttö, hyvää huumoria, toimii, ei junnaa välineitten 
kanssa. Yksityiskohdatkin ohjattu, kukaan ei ole tekemättä mitään vaikka on paljon esittäjiä. Sopii hyvin 
Suomi100-teemaan. Kehittämistä teoksen lopussa, lyriikka ei välttämättä toimi lopun nopeassa tempossa. 

Kohti: 
Koskettava esitys, sanoma tuli kirkkaasti läpi, finaalissa intensiivisempi kuin lauantaina.  Puvustus ja musiikki 
istuivat teemaan, ehjä kokonaisuus. Koreografian kuljetus hyvä, meni eteenpäin vaivattomasti. Tanssijat ottivat 
teoksen hyvin haltuun. Kehittämistä:  lopetus jäi vähän kesken, katsoja olisi halunnut nähdä lisää. Lisää teknistä 
haastavuutta. Kokonaisuutta ajatellen piirikohtaus pitkä. Hiukset voisi tyylitellä niin etteivät valahda kasvoille 
silloin kun ei ole tarkoitus.

Kuun kääntöpuoli: 
Yhdenaikaisuus rytmittömän musiikin kanssa huikeaa, ryhmän sisäinen kuuntelu toimii hyvin. Tyylikäs puvustus, 
hiukset ja maskeeraus. Välillä tapahtui liikaa yhtä aikaa. Kehittämistä: teoksen sanoma jäi keskeneräiseksi, 
nähtiin vain tematiikan tuottamaa liikettä. Repivää menoa herkkyyden kustannuksella, yleisöä kosiskelevia 
temppuja. Hieman tilaongelmia.

Lapsuuden loppu: 
Teoksena ehjä, tarina etenee. Puvustus tuki esitystä. Osa raadista pohti, miksi pukuja on kahta väriä, osan 
mielestä värivalinnat hyviä. Teos ikäryhmälleen sopiva ja lajinomainen. Musiikkivalinta hyvä. Ryhmä saman-
tasoinen. Kehityskohde: käsitekniikkaa voisi yhtenäistää.

Villi lapsi:
Omintakeista, mielenkiintoisia yksityiskohtia, heittäytymistä, koreografioitu selkeästi, mielenkiintoista 
liikemateriaalia. Teema näkyi hyvin, tasot ja tilankäyttö hyvää. Vaikeusosat sulautuivat hyvin kokonaisuuteen. 
Kehittämistä: Voisiko liikkeen momentumia  käyttää enemmän. Tilankäyttöä
voisi vielä tarkistaa. (MV-valitsijan jälkimuistamus: Yllättävä tilankäyttö, viipyminen myös laidoilla ja aivan edessä
oli yksi rohkea, muista teoksista poikkeava ja kiinnostava elementti.)


