
SOMA Networkin kesäleiri – minä tanssin tekijänä  
24.6.-3.7.2013, Outokumpu 
 
Soma-kesäleirillä tehdään tanssin ja kehon kanssa työskentely omaksi. 
 
Kesäleirin tarkoituksena on opetella ja kehitellä erilaisia tapoja tanssin ja kehon kanssa 
työskentelylle, jotta meillä olisi mahdollisuus avata omaa roolia tanssijana. Toiveena on, että 
kaikilla osallistujilla olisi uskallusta kokeilla ja ideoida erilaisia harjoituksia ja tehtäviä sekä 
kiinnostusta lähestyä omia ja toisten esiin nostamia aiheita ja näkökulmia tanssista.  
 
Lähdemme liikkeelle siitä, miten olemme tehneet erilaisia harjoituksia aikaisemmin muiden 
ohjauksessa, mutta tavoitteena on löytää oma luovuus ja halu kokeilla itse omia ideoita. 
Yhdessä tekemällä opimme erilaisia tapoja, voimme ihmetellä uusia näkökulmia, kokeilla, 
kokea, nähdä ja toteuttaa. Mukaan saa ottaa omat kiinnostuksen ja inspiraation kohteet, olipa 
kyseessä ajatus, esine, kehollinen kiinnostuksen kohde, kaipaus, mysteeri, tanssi, idea 
tanssista tai jotakin ihan muuta. 
Käytännössä voit tulla ihan itsenäsi, juuri sellaisena kuin olet! 
 
 
Aikataulu: 
24.6.   16.00-19.00 
25.6.- 3.7.  10.00-12.00 ja 13.00 -15.30 
  
Hinta: 5€/päivä (ilmoita milloin pääset mukaan) 
Paikka: Outokummun ammattiopisto, Servo, Kummunkatu 26 
Tapahtumapaikalla on mahdollisuus majoittautua (makuupussi mukaan), sekä tehdä ruokaa. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: soma.leiri@gmail.com 
 
Mahdollisuus etäosallistumiseen on kehitteillä. Toteutumistapaa haetaan edelleen, mutta se 
sisältää ainakin kirjallista ajatustenvaihtoa. Voit siis päästä maistelemaan pieniä paloja 
kurssin annista, vaikka et fyysisesti pääsisikään paikalle. 
 
 
Ohjaajat: Päivi Vettenranta ja Kaisa Kukkonen 
 
Molemmat ovat tanssijoita ja valmistuneet Outokummun ammattiopistosta. Sen jälkeen he 
ovat tehneet erilaisia kehollisia töitä Suomessa sekä muualla Euroopassa. 
Päivi on ollut mukana perustamassa kansainvälistä Soma Networkiä, joka on järjestänyt 
monenlaisia kehollisuuteen liittyviä tapahtumia eripuolilla Suomea ja Ruotsia. Soma Network 
oli Outokummussa ensimmäistä kertaa VIMMA-festivaalin osana ja kesäleiri on Soma 
Networkin jatkotoimintaa. Lisäksi Päivi on ohjannut monia erilailsia liikuntaryhmiä 
Helsingissä ja järjestää vuosittaista Skiing on skin kontakti-improvisaatiofestivaalia. Päivi 
inspiroituu yhdessä tekemisestä. Hän haluaa luoda tilanteita ja tapahtumia, joissa voi tutkia 
oman kehonsa mahdollisuuksia.  
Kaisa on perustanut ja työskennellyt useamman vuoden Tanssilauantai-festivaalin parissa. 
Hän on mukana tekemässä useita kulttuuritapahtumia Helsingissä ja Berliinissä ja tällä 
hetkellä hän toimii Helsinki Meeting Point – tapahtumasarjan tuotantotiimissä. 
Ryhmädynamiikkaan perustuvat roolit ja niiden välisten rajojen hälventäminen on Kaisasta 
kiinnostavaa. Viime vuosina Kaisa on tehnyt erityisesti kontakti-improvisaatiota. Hän pitää 
sen fyysisyydestä. 
 
 
 


