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Kevätkirje 2018
Hei, Rasan yhteistyökumppani! Mitä kuuluu? Me Rasalaiset lähetämme
tämän kirjeen myötä lämpimät kiitokset kuluneen talven ja kevään
kohtaamisistamme, sekä tietoa Rasan uusista tuulista.
Olemme saaneet teiltä erityisen positiivista palautetta kaikkien yleisöjen
huomioimisesta ja esitysten tuomisesta ihmisten arkeen,
aina yksityiskodeista päiväkoteihin ja työpaikoille.
Kirjeen lopussa on tietoa ajankohtaisesta ohjelmistostamme. Uutuutena
tarjoamme Kuje-työpajaa myös työyhteisöille tilattavaksi. (Kujeesta lisätietoa
alempana!).

Vuonna 2018 Rasa on jo…
...kiertänyt Lappia helmikuun pakkasissa

kuva: Laura Rekilä

Taiteen edistämiskeskuksen lastenkulttuurin kohdeapurahan avulla Rasa
Collective pääsi vihdoin toteuttamaan haasteellisen unelmansa ja kiersi
Itä-Lapin kuntia kolmen teoksen päivävauhdilla 20.-23.2.2018. Teokset oli
kohdennettu eri ikäryhmille, joten kiertueen aikana tavoitimme useimmat
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä olevat ikäryhmät. Esiinnyimme
20.2. Posiolla, 21.2. Sallassa, 22.2. Savukoskella ja 23.2.Vuotsossa. Kiertueella
esitykset näki yhteensä 145 päiväkotilaista ja varhaiskasvattajaa, 151 eka- ja
tokaluokkalaista ja opettajaa, sekä koki/näki 117 yläkoululaista sekä koulun
henkilökuntaa. Yhteensä kiertue tavoitti 413 katsojaa.

...tehnyt tehokiertueen Rovaniemellä

kuva: Laura Rekilä

Maaliskuun hiihtolomien jälkeen tavoitimme 289 rovaniemeläistä katsojaa kolmen
teoksen tehokiertueen merkeissä. Rasa esiintyi 19.3. Muurolassa, 20.3. Napapiirillä
sekä 22.3. Rantavitikalla.

...valmistautumassa LappiBalladiin

kuva: Jaakko Heikkilä

Spontaanit tanssivierailut Lapin syrjäkylillä asuvien ihmisten kodeissa ovat
toteutuneet tanssitaiteilija Titta Courtin ja valokuvataiteilija Jaakko Heikkilän
duettona jo vuodesta 2015. Jaakko Heikkilä aloitti tämän luonteisen työn
Tornionjokilaaksossa 1990-luvun alussa. Hän kulki taloista taloihin meänkielisen
alueen erämaakylissä. Istui keittiöissä ja jutteli. Näistä reissuista hän on julkaissut

ensimmäiset kirjansa; Meän Maa ja Kirkas Nöyryys. Tämän jälkeen hän on jatkanut
ympäri maailmaa vähemmistöjen ja muutoksen alla olevissa yhteisöissä.
Titan työ tanssitaiteilijana on hyvin samanluonteista. Titta nauttii Lapin ihmisten
kohtaamisesta, heille tanssimisesta pirteissä ja keittiöissä. Hän vaikuttuu ihmisten
tarinoista ja avoimuudesta, kodista esitystilana ja hetkessä syntyvästä koreografiasta,
jota asukkaat katsovat konstailematta. LappiBalladista on vierailujen oheen
syntymässä myös valokuvakirja sekä videoteos. LappiBalladin sivut ovat osoitteessa
http://www.lappiballadi.com . Soisiko LappiBalladi seuraavaksi teillä?
(Esitystiedusteluista lisää alempana!)

Seuraavaksi Rasa aikoo…
...olla mukana Hiljaisuus-festivaalilla pe 8.6

kuva: Mette Ylikorva

Rasa singahtaa Hiljaisuus-festivaalille Kittilään. Kaukosen kylää, pe 8.6. Ylitys 1 on
runoilija Juha Raution ja tanssija Marjo Selinin toinen duoesitys. Vuonna 2008
Rautio ja Selin aloittivat improvisaatioon pohjaavan työskentelyn Transsi ja sen varjo
-esityksen kanssa.
Uuden teoksen lähtökohtana oli pidättäytyä kaikenlaisista lähtökohdista ja
suunnitelmista, tulostavoitteista ja päämääristä. Työskentely pohjaa vahvasti "taide
edellä" -periaatteeseen. Festivaaleilla nähtävä demo käsittelee monitaiteellisesti Jan
Tschicholdin modernia typografiaa, Lidlin lehtipuhallinta ja anonyymien
pääministerien ruumiita.

http://www.hiljaisuusfestivaali.fi

...ja viettää Route 6353:n ensi-iltaa 10.6. Helsingissä!

kuva: Lotta Esko

Route 6353 on Rasan kevään ensimmäinen ensi-iltateos. Se on kaksintanssi Titta
Courtille ja lontoolaiselle pyörätuolitanssijalle Julie Cleves. Tanssin koreografian
suunnittelee Favela Vera Ortiz Helsingistä. Lavastus ja äänisuunnittelu on
espoolaisten Lotta Eskon ja Johanna Stormin. Teos saa ensiesityksensä
X-festivaalilla Helsingissä 10.6.
http://danceabilityfinland.com/kaaos/festivals-2.html?lang=fi
__________________________

Kesän ja syksyn esitykset ja työpajat tilattavissa nyt!
Tulisimmeko seuraavaksi teille?
Ammattilaistanssitaiteilijoiden Rasa kiertää, kohtaa ja esiintyy myös kesällä ja
syksyllä. Rasan kekseliäät nykytanssiesitykset on suunnattu erityisesti lapsille ja
nuorille, mutta pitävät tarkalla tanssillaan myös aikuisten mielenkiinnon yllä. Pyydä
esitystarjouksemme - tiedustelut sähköpostitse rasacollective1@gmail.com, tai
puhelimitse tanssija Marjo Seliniltä, p. 040 738 367, arkisin klo 12-15.
Esitysten kestot vaihtelevat, ollen n.20 min-35 min. Pyydämme huomioimaan, että
esityksen hinta koostuu itse esityksestä, tapauskohtaisesti matkakuluista, palkkiosta
ja sen sivukuluista sekä valmistelu- ja harjoitusajasta.

● Kuje

kuva: Titta Court & Marjo Selin

Kuje on Rasan Titta Courtin ja Marjo Selinin yhteiskonsepti yläkouluikäisille
nuorille. Kuje haastaa leikkiin, muuttumaan. Kuje muuttaa kehon muodon ja kutsuu
kehon ilmaisemaan jotain uutta.
Konsepti rakentuu taiteilijoiden liiketyöpajasta ja nopeasti rakennettujen veistosten
tekemisestä yhdessä kerätyistä kierrätysmateriaaleista,
sekä yläkoulussa välitunnilla esiintymisestä.
Muuttumisleikin avulla olemme, liikumme ja ilmaisemme arvaamattomin,
ujostuttavin, hämmentävin, kikattavin, rohkein ja uhmakkain tavoin. Kuje käsittelee
tanssin keinoin nimensä mukaisesti kujeilua, mutta myös yllätyksellisyyttä,
ennalta-arvaamattomuutta, soveliasta ja sopimatonta. Kuje valmistui vuonna 2016.
Kuje-työpaja soveltuu erinomaisesti myös työyhteisöille tilattavaksi!
Vetäjät: Marjo Selin, Titta Court. Työpajan kesto: n.90-120 min. Hinta: 550 €.
(Lisäksi matkakulut lasketaan erikseen kohteesta riippuen. Majoituskulut ja
päiväraha tarvittaessa.)

● LappiBalladi

LappiBalladi on Titta Courtin ja valokuvataiteilija Jaakko Heikkilän teossarja, joka
kysyy lupaa tanssiin ja valokuvaukseen ihmisten yksityiskodeissa Lapin tyhjenevissä
kylissä. Kiireettömän kuljeskelun ja kylästelyn lomassa taide vierailee pirteissä ja
olohuoneissa. Soisiko LappiBalladi seuraavaksi teillä? Antaisitko balladin vaikkapa
lahjaksi? Esiintyjä: Titta Court. Esityksen kesto: sovitaan erikseen. Hinta:
tiedusteltaessa.

● Markalla Laakkosia

kuva: Laura Rekilä

Heli Laaksosen mainiot Lounais-Suomen murteella kirjoitetut runot aakkosista
Aapine-kirjassa sekä Elina Warstan hurja kuvitus saivat tanssijan koukkuun. Viedäpä
liikkuvat aakkoset sinne missä niihin juuri tutustutaan. Tanssivat aakkosleikit sekä
kirjainpohdinnat tekevät keholliseksi sen mitä paperilla tuijotamme. Syntyykö
vihkoihin ja tehtäväkirjoihin entistä syvällisempiä muotoja. Miltä maistuu kirjain
keholla, korvassa entä suussa?
Esitys sai ensi-iltansa vuonna 2016. Esiintyjät: Marjo Selin. Esityksen kesto: n.30
min. Erityishuomiot: Kohderyhmä 5-8 vuotiaat. Hinta: 320€. (Lisäksi matkakulut
lasketaan erikseen kohteesta riippuen. Majoituskulut ja päiväraha tarvittaessa.)

● Tanssitaiteilijan vastaanotto

Titta Courtin Tanssitaiteilijan vastaanotto on taiteilijan itsensä kehittämä
kohtaamisen konsepti. Se voi vierailla hyvin erilaisissa julkisissa tiloissa kuten
sairaaloissa, vanhainkodeissa ja museoissa. Paikalle saapuu tanssitaiteilija
matkalaukkuineen toteuttaen ohikulkijoiden tai katsojien musiikkitoiveita tanssien.
Esiintyjä: Titta Court. Esityksen kesto: sovitaan erikseen. Hinta: tiedusteltaessa.

● VillerValla

kuva: Tatu Kantomaa

Rasa Collectiven tanssitaiteilijat Titta Court ja Marjo Selin ovat yhteistyössä
muusikko Tatu Kantomaan ja puvustaja Riikka Matalan kanssa luoneet värikkään ja
yllätyksellisen maailman. VillerValla on esityksen ja leikin hybridi, joka saattaa
muuttaa sukankin käärmeeksi, kadottaa tanssijat ja liikuttaa katsojankin paikaltaan.
Teos on innostunut arjesta ja kierrätyksestä, tulee lähelle, koskettaa, koputtaa, on
sokkona, rakentaa koneen, hyppii, pomppii, loikkii ja rentoutuu.
Esiintyjät: Titta Court, Marjo Selin. Esityksen kesto: n. 35 min. Erityishuomiot:
VillerValla soveltuu niin palvelukotiin, hoitokotiympäristöihin kuin
vammaispalveluihinkin. Hinta: 550,00 €. (Lisäksi matkakulut lasketaan erikseen
kohteesta riippuen. Majoituskulut ja päiväraha tarvittaessa.)

Nähdään tanssin merkeissä!
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Rasa Posion koulukeskuksessa ti 20.2.2018 noin klo 13.30, Kuje-työpajan
jälkeen. kuva: Laura Rekilä

Rasa Posion koulukeskuksessa ti 20.2.2018 noin klo 9.46, Markalla Laakkosia
-esityksen jälkeen. kuva: Laura Rekilä
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