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Nyt sinä olet keskipisteessä. Jälkiä marraskuussa.
Liikkeellä marraskuussa.

Now, the focus is on you. Traces in November.
Moving in November.

Olemme soveltaneet suunnitelmiamme ja festivaali levittäytyy nyt ajassa sekä
tilassa. Puolet alkuperäisestä ohjelmistosta esitetään Jälkiä marraskuussa -kokonaisuudessa 5.–15. marraskuuta ja puolet ohjelmistosta levittäytyy vuoden 2021
ensimmäiselle puoliskolle. Haluamme toivottaa sinut tervetulleeksi kokemaan
festivaalihetkiä kanssamme. Marraskuun ohjelmiston aikana olet tervetullut sekä
teatteritilaan että kokemaan teoksen, joka on suunniteltu täysin virtuaaliseen tilaan.
Sinut on kutsuttu keiton äärelle sekä kuuntelemaan taiteilijakeskusteluja, katsomaan elokuvia ja tarkentamaan katsettasi Havainnon poetiikka -työpajassa, joka
antaa uusia näkökulmia katsomiseen.

We have adapted our plans, the festival spills over time and space. Half of the
originally planned program happens now on 5th to 15th of November, as Traces
in November, the other half will happen as Traces from November in the first half
of 2021. But most importantly, we are now able to invite you to share festive moments with us. During this November program, you are welcome in the theater and
to stay home and to enjoy a piece conceived entirely for the virtual space. You are
invited to have a soup, to participate in artist talks, to see movies, and to sharpen
your gaze in the workshop Poetics of Observation.

Ota aikaa, terävöitä katseesi ja sukella sisään ohjelmistoon kanssamme!

Take your time, sharpen your gaze and dive into the program together with us!

Liikkeellä marraskuussa -festivaalin tiimi

Your Moving in November team

The festival opens on the 5th with the piece Talking in the rain by Reality Research
Festivaali alkaa 5.11. esityksellä Talking in the Rain, jonka ovat toteuttaneet Todelli- Center, Ferske Scener & Western Norway Research Institute. Our artistic director
suuden tutkimuskeskus ja Ferske Scener yhteistyössä Western Norway Research welcomes you over a period of five days with an open invitation, to meet and enInstituten kanssa. Samalla festivaalin taiteellinen johtaja kutsuu sinut tapaamaan gage in conversations with her at Caisa. Also, in Caisa the discursive series Soup
ja keskustelemaan kanssaan viiden päivän aikana kulttuurikeskus Caisaan. Siellä Talks, encounters with the festival artists, each hosted by a Helsinki based artists,
alkaa 8.11. myös Soup Talks -keskustelujen sarja, jossa kohdataan festivaalin taitei- welcome you from the 8th onwards.
lijoita ja joita moderoi aina yksi Helsingissä asuva taiteilija. Esitykset alkavat 10.11.
Luiz de Abreun O Samba do Crioulo Doido -esityksellä sekä Sonja Jokiniemen The theater program begins with O Samba do Crioulo Doido by Luiz de Abreu
ÖH-teoksella. Näitä teoksia seuraa Taidehallissa esitettävä Antonia Baehrin ja La- and ÖH by Sonja Jokiniemi on the 10th. These pieces are followed by Consul and
tifa Laâbissin Consul and Meshie -teos Nadia Lauron visuaalisessa installaatiossa Meshie by Antonia Baehr and Latifa Laâbissi in a visual installation by Nadia Lauro
sekä adaptaatio Tribute -esityksestä, joka tehtiin ensin yhdeksälle tanssijalle ja presented in Taidehalli and by an adaptation of Tribute, a piece originally made for
jonka nyt esittää koreografi Frédéric Gies itse. Tribute – the library version hei- nine dancers, now danced by the choreographer Frédéric Gies himself. Tribute
jastelee tämänhetkistä tilannetta ja taiteilijoiden sekä organisaatioiden kohtaamia – the library version reflects the current situation and the difficulties artists and
organizers face when presenting touring works.
haasteita matkustavien teosten esittämisessä.
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5.11. TORSTAI/THURSDAY
		

Tim Etchells

Caisa
		

THE SHOW MUST NOT GO ON ongoing until 15.11.

Open doors and conversations

Caisa
			
19

ongoing until 15.11.

Reality Research Center & Ferske Scener &
Western Norway Research Institute

Online

			
			

Talking in the Rain – An Entertaining Show about the Weather

6.11. PERJANTAI/FRIDAY
19

Reality Research Center & Ferske Scener &
Western Norway Research Institute

Online

			
			

Talking in the Rain – An Entertaining Show about the Weather

7.11. LAUANTAI/SATURDAY
15

Reality Research Center & Ferske Scener &
Western Norway Research Institute

Online

			
			

Talking in the Rain – An Entertaining Show about the

Weather
8.11. SUNNUNTAI/SUNDAY

Soup Talks: Maria Oiva & Kristina Junttila

12
Caisa
			

Hosted by Linda Martikainen

15 – 17
Caisa
			

Havainnon poetiikka työpaja / Poetics of Observation workshop

19

Maria Matinmikko

Reality Research Center & Ferske Scener &
Western Norway Research Institute

Online

			
			

Talking in the Rain – An Entertaining Show about the Weather

9.11. MAANANTAI/MONDAY
12

Soup Talks: Pie Kär & Kerstin Schroth

Caisa

10.11. TIISTAI/TUESDAY
12

Soup Talks: Angela Schubot & Jared Gradinger

Caisa

			

Hosted by Liisa Pentti

Luiz de Abreu

19
Stoa
			
			
			

O Samba do Crioulo Doido

Calixto Neto

O Samba do Crioulo Doido: Ruler and Compass

Sonja Jokiniemi

19
Zodiak
			

ÖH (ENSI-ILTA / PREMIERE)

11.11. KESKIVIIKKO/WEDNESDAY

Soup Talks: Calixto Neto

12
Caisa
			
19

Hosted by Sanna Myllylahti

Reality Research Center & Ferske Scener &
Western Norway Research Institute

Online

			
			

Talking in the Rain – An Entertaining Show about the Weather

Luiz de Abreu

19
Stoa
			
			
			

O Samba do Crioulo Doido

Calixto Neto

O Samba do Crioulo Doido: Ruler and Compass

Sonja Jokiniemi

19
Zodiak
			

ÖH

12.11. TORSTAI/THURSDAY

Soup Talks: Maria Matinmikko

12
Caisa
			

Hosted by Eeva Muilu

12
Online
			

Prognostics-luento / Prognostics lecture

Barbara Matijević

			

Reality Research Center & Ferske Scener &
Western Norway Research Institute

20
Taidehalli
			

Consul and Meshie

19

Online

			

Talking in the Rain – An Entertaining Show about the Weather

Antonia Baehr & Latifa Laâbissi & Nadia Lauro

13.11. PERJANTAI/FRIDAY

Soup Talks: Sonja Jokiniemi

12
Caisa
			

Hosted by Jana Unmüßig

			

Reality Research Center & Ferske Scener &
Western Norway Research Institute

19:30
Cable Factory
			
			

Havainnon poetiikka – Avoin orientaatio Sonja Jokiniemen teokseen ÖH
Poetics of observation – Open Orientation in relation to ÖH by Sonja Jokiniemi

20
Zodiak
			

ÖH

19
Stoa
			

Tribute – the library version

20
Taidehalli
			

Consul and Meshie

19

Online

			

Talking in the Rain – An Entertaining Show about the Weather

Maria Matinmikko
Sonja Jokiniemi

Frédéric Gies & Weld Company
Antonia Baehr & Latifa Laâbissi & Nadia Lauro

14.11. LAUANTAI/SATURDAY

Soup Talks: Frédéric Gies

12
Caisa
			

Hosted by Mikko Niemistö

			

Reality Research Center & Ferske Scener &
Western Norway Research Institute

15
Zodiak
			

ÖH

19
Stoa
			

Tribute – the library version

20
Taidehalli
			

Consul and Meshie

15

Online

			

Talking in the Rain – An Entertaining Show about the Weather

Sonja Jokiniemi
Frédéric Gies & Weld Company
Antonia Baehr & Latifa Laâbissi & Nadia Lauro

15.11. SUNNUNTAI/SUNDAY

Soup Talks: Antonia Baehr 							

12
Caisa
			

Hosted by Veli Lehtovaara & Matilda Aaltonen

Fabrizio Terranova

13:45
Caisa
			

Donna Haraway: Story Telling For Earthly Survival

15 – 17
Caisa
			

Havainnon poetiikka työpaja / Poetics of Observation workshop

Maria Matinmikko

23.11. MAANANTAI/MONDAY

Sonja Jokiniemi

10 – 16
Taidehalli
			

Weaving textures and feelings työpaja / workshop

L I P U T & T U R VA L L I S U U S / T I C K E T S & S A F E T Y
Kolmen esityksen passi

3-Ticket Pass

Festivaalin levitessä yli aikarajojensa emme esitä kaikkia festivaalin teoksia vielä marraskuussa 2020. Siksi, akaisemmista vuosista poiketen, tämän vuoden
festivaalipassi (30 €) oikeuttaa näkemään kolme esitystä Liikkeellä marraskuussa:
Jälkiä marraskuussa -kokonaisuudesta 5.–15.11.2020.

This year the festival is spilling over time and we don’t present all the pieces in
November 2020. Hence why, instead of the usual festival pass, we are selling
a 3-ticket pass (30 €) for the performances of Moving in November: Traces in
November 5.–15.11.2020.

Yksittäisliput

Single performance tickets

Kaikkiin festivaaliesityksiin myydään yksittäislippuja (15–30,5 €). Yksittäislippuja
myydään esitystalojen omien myyntikanavien kautta, sekä ennakkoon festivaalin
nettisivuilta tai ovelta juuri ennen esitystä, jos esityksessä on tilaa. Yksittäislippujen myyntitiedot ja verkkokauppalinkit löydät festivaalin nettisivujen ohjelmisto
sivulta: liikkeellamarraskuussa.fi/ohjelmisto

Single performance tickets are sold at the venues’ outlets, online and at the door
(15–30,5 €). Sales outlets vary depending on the venue. Individual outlets for
single tickets can be found on our schedule page on our website:
movinginnovember.fi/program

Turvallisuusohjeet
Turvallisesti yhdessä – Miten luomme festivaalista yhdessä mahdollisimman turvallisen
Elämme poikkeuksellista aikaa ja tapahtumiin osallistuminen voi herättää monenlaisia huolia. Haluamme osaltamme huolehtia, että kaikilla on mahdollisuus tulla turvallisesti ja rauhallisin mielin Liikkeellä marraskuussa -festivaalille. Lue lisää festivaalin
turvallisuusohjeissa nettisivuilla: liikkeellamarraskuussa.fi/turvallisuusohjeet
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Safety guidelines
Safely together – How can we together make the festival experience as safe as
possible
We live in strange times and attending events might understandably bring up worries and questions. We want to do our best to create as safe of a festival experience as possible, so that everyone has a possibility to attend the events with a
calm mind. Read more in the Safety guidelines on the festival website:
movinginnovember.fi/safety-guidelines

A T /

Taidehalli
Nervanderinkatu 3
www.taidehalli.fi

V
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Stoa
Turunlinnantie 1
www.stoa.fi

Zodiak
Tallberginkatu 1 A/154
www.zodiak.fi

Itäkeskus

Hakaniemi

Rautatientori
Central railway station

Ruoholahti

Helsingin Metro / Metro of Helsinki

Caisa
Kaikukatu 4 B
www.caisa.fi

E

S

O

H

J

E

L

M

A

/

P

Todellisuuden tutkimuskeskus / Reality Research Center
& Ferske Scener & Western Norway Research Institute
Talking in the Rain – An Entertaining Show about the Weather
5.– 8.11. & 11.–14.11. / Online

Talking in the Rain – An Entertaining Show about the Weather on etänä tapahtuva
esitys, jossa sää menee ihon alle. Esitys tapahtuu puhelimessasi, ympärilläsi, postipaketissa sekä yhteisessä virtuaalisessa tilassa, jossa märät jalat, musta hiili ja
voimakas tuuli keskeyttävät hyvänmielen talk shown. Esitys haluaa saada yleisön
tuntemaan sen, mitä ihmiset kokevat, kun he puhuvat säästä ja ilmastonmuutoksesta.
Talking in the Rain – An Entertaining Show about the Weather is a distant performance where the weather will get under your skin. The performance will take
place on your phone, in your surroundings, in a postal package sent to you and in
a common virtual space, where the feel-good format of a talk show is disturbed
by wet feet, black coal and strong wind. The performance wants to make the audience sense what humans face when they talk about weather and climate change.
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Luiz de Abreu
O Samba do Crioulo Doido
10. & 11.11. / Stoa
Teoksessa O Samba do Crioulo Doido Luiz de Abreu kääntää tanssin keinoksi purkaa rodullistettuja identiteettejä. Erityisesti karnevaaliin liittyiä eksotismin ja erotismin väliin putoavia mustan kehon stereotypioita esittäessään koreografi kääntää
kliseen itseään vastaan ja pilkkaa rasistista tietämättömyyttä. Esitys luotiin jo vuonna 2004, mutta se ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan. Teoksen jälkeen nähdään
elokuva O Samba do Crioulo Doido: Ruler and Compass.
In O Samba do Crioulo Doido dance is turned into the means of deconstructing racial identities. By having Calixto Neto to replay stereotypes linked to the
representation of the black body, in particular during the carnival where it is set
between exoticism and eroticism, Luiz de Abreu turns this cliché back onto itself,
the better to mock racist unawareness. The show that was first created already
in 2004 hasn’t lost its actuality. The movie O Samba do Crioulo Doido: Ruler and
Compass is presented after the performance.

Taiteilijat / Artists: Maria Oiva (RRC / TTK), Kristina Junttila (FS), Ragnhild Freng
Dale (WNRI), Kristin Bjørn (FS), Jussi Salminen (RRC / TTK), Bernt Bjørn (FS),
Topi Kohonen (guest / vierailija) & Salla Salin (guest / vierailija)
Tekninen toteutus / Technical design: Lari Palander

Suunnittelu, ohjaus, koreografia, lavastus, puvustus, tuotanto / Design, direction,
choreography, scenography, costumes, production: Luiz de Abreu Esiintyjä /
Performer: Calixto Neto Taiteellinen yhteistyö / Artistic collaboration: Jackeline
Elesbão, Pedro Ivo Santos, Fabrícia Martins Valosuunnittelu / Light creation: Luiz
de Abreu, Alessandra Domingues Hallinto / General manager: Emmanuel Gary
Äänimaisema / Soundtrack: Luiz de Abreu, Teo Ponciano Tuotantoassistentti /
Production assistant: Michael Summers

Calixto Neto
O Samba do Crioulo Doido: Ruler and Compass
10. & 11.11. / Stoa

Sonja Jokiniemi
ÖH
10., 11., 13., 14., 17., 18., 20., 21., 23. & 24.11. / Zodiak

Elokuva kertoo kahden tanssijasukupolven vaikuttavasta kohtaamisesta O Samba
do Crioulo Doido -teoksen ympärillä Bahian kaupungissa Salvadorissa. Teoksesta,
jonka Luiz de Abreu alun perin loi Brasiliassa vuonna 2004, on tullut ikoninen symboli monille yhteisöille. Calixto Neton elokuva esitetään O Samba do Crioulo Doido
-jälkeen ja se kuuluu lipun hintaan.
The film tells about a powerful meeting between two generations of dance artists
that took place in the city of Salvador, Bahia, around the transmission of O Samba
do Crioulo Doido. A dance piece, originally created by Luiz de Abreu in Brasil in
2004, that became an iconic symbol to a community, to many communities. The
movie directed by Calixto Neto is presented after the performance O Samba do
Crioulo Doido and it is included in the ticket price.
Ohjaus / Director: Calixto Neto Yhteistyössä / In collaboration with: Luis de
Abreu, Jackeline Elesbão, Pedro Ivo Santos, Anderson Feliciano ja Fabricia
Martins

Aistisuus, hybridimuodot ja selittämätön muodostavat löytämiseen, eroavuuksiin
ja binäärisyydestä vapautumiseen perustuvan taiteellisen maailman. Sonja Jokiniemi luo ÖH-ryhmäteoksessaan käsintehdyistä ryijyistä ja erilaisista solmu- ja
ompelutekniikoista moniaistisen tekstiiliympäristön, joka sitoo aistien logiikan koreografiseksi ehdotukseksi. Teos on tämän vuoden yhteistuotanto Zodiak – Uuden
tanssin keskuksen kanssa.
Sensuality, hybrids and the uncanny create an artistic world of discovery, divergence and liberation from binaries. In Sonja Jokiniemi’s group performance ÖH
she creates a multisensorial textile environment using handmade rugs as well as
knotting and sewing techniques to bind together a sensorial logic as a choreographic proposition. The piece is this year’s co-production with Zodiak – Center
for new dance.
Esiintyminen ja yhteistyö / Performance and collaboration: Leila Kourkia, Marlon
Moilanen, Herman Nyby, Maria Saivosalmi-Katinas, Tuuli Vahtola Koreografia ja
konsepti / Choreography and concept: Sonja Jokiniemi Visuaalinen suunnittelu
/ Visual design: Heikki Paasonen ja Sonja Jokiniemi Äänisuunnittelu / Sound
design: Gil Schneider Ryijyt / Rya rugs: Aino Ojala, Sonja Jokiniemen piirrosten
pohjalta Tuottaja / Producer: Riikka Thitz

Antonia Baehr & Latifa Laâbissi & Nadia Lauro
Consul and Meshie
12.–14. 11. / Taidehalli

Frédéric Gies & Weld Company
Tribute – the library version
13. & 14.11. / Stoa

Antonia Baehrin ja Latifa Laâbissin projekti Nadia Lauron visuaalisessa installaatiossa. Consul ja Meshie ovat kaksi historiallisesti dokumentoitua apinaa, jotka elivät
1900-luvun alussa ja jotka kasvatettiin kuin ihmiset. Käyttäessään näiden kahden
apinan hahmoa, esitys ei kuitenkaan pyri elämänkerrallisuuteen. Sen sijaan hahmot ovat hybridejä ja outoja rakennelmia yhdistettynä runollisiin, antropologisiin
ja poliittisiin viittauksiin, jotka luovat omaa tarinaansa. “Consul Baehr” ja “Meshie
Laâbissi” ottavat esityksen aikana haltuunsa Nadia Lauron luoman visuaalisen installaation. 210 minuuttia kestävä esitys kutsuu katsojan olemaan osa maisemaa.

Liikkeellä marraskuussa -festivaalille varta vasten tehdyssä Tribute – the library
version -esityksessä koreografi Frédéric Gies esittää itse alun perin yhdeksälle
tanssijalle tekemänsä teoksen Tribute. Alkuperäisteos syntyi, kun Weld Company
vuonna 2018 kutsui Giesin luomaan heille koreografian. Nyt nähtävässä esityksessä ryhmäteoksesta tulee soolo. Alkuperäisen version teoksesta pyrimme esittämään vuoden 2021 aikana.

A project by Antonia Baehr and Latifa Laâbissi in a visual installation by Nadia
Lauro. Consul and Meshie are actual historically documented monkeys that lived
in the beginning of the 20th century and that were raised like human beings. The
piece does not strive to be a biography of these two apes. Instead their figures
are hybrid and queer composites blended with layers of poetic, anthropological
and political references that create their own story. “Consul Baehr” and “Meshie
Laâbissi” occupy an installation created by Nadia Lauro. The 210 minutes long
performance invites the spectators to be part of the landscape.

In Tribute – the library version, made especially for Moving in November festival,
you have the chance to see the choreographer Frédéric Gies himself dancing the
piece originally conceived for a group of nine dancers. The original version was
created in fall of 2018 when the company invited Gies to create a choreography for
them. In this adapted version, a group piece becomes a solo. The original version
we aim to present to you during 2021.
Koreografia / Choreography: Frédéric Gies DJ: Fiedel Weld Companyn perustaja
on Anna Koch ja ryhmä toimii Weld-tuotantoalustan alla. / Weld Company is
initiated and conceptualised by Anna Koch / Weld and produced by Weld.

Konsepti ja tulkinta / Concept and Interpretation: Antonia Baehr, Latifa Laâbissi
Visuaalinen installaatio / Visual Installation: Nadia Lauro Hahmot / Figures:
Antonia Baehr, Latifa Laâbissi, Nadia Lauro Ääni- ja valosuunnittelu / Sound and
Light design: Carola Caggiano Hallinto ja levitys / Adminstration & Diffusion:
Alexandra Wellensiek / make up productions & Fanny Virelizier / Figure Project
“French Theory Memory” -pelin suunnittelu / Design Game “French Theory
Memory”: Hilà Lahav

Tim Etchells
THE SHOW MUST NOT GO ON
5.–15.11. / Caisa

THE SHOW MUST NOT GO ON on brittiläisen taiteilija Tim Etchellsin suurikokoinen
installaatio. Teos on viittaus suurten yleisöjen teatteriesitysten lykkääntymiseen
vuoden 2020 koronavirus-pandemian aikana, mutta se on samalla silmiinpistävä
avoin kutsu sosiaaliseen pysähtymiseen, kriittiseen reflektioon sekä poliittiseen
muutokseen. Tim Etchells on työskennellyt monissa erilaisissa konteksteissa,
mutta etenkin maailmankuulun Forced Entertainment -esitysryhmän johtajana.
Hän työskentelee esityksen, videon, valokuvan, tekstiprojektien, installaatioiden
sekä fiktion parissa.
THE SHOW MUST NOT GO ON is a large scale installation work by British artist Tim
Etchells. The work is at once a reference to the postponement of larger-audience
theatre events during 2020 due to the ongoing Coronavirus pandemic, and at
the same time a striking, open call for social pause, critical reflection and political
change. Tim Etchells has worked in a wide variety of contexts, notably as leader
of the world-renowned performance group Forced Entertainment. His work spans
performance, video, photography, text projects, installation and fiction.
Tim Etchellsin The Show installaatio tilattiin alunperin Zürcher Theater Spektakel
2020 -tapahtumaa varten ja esitettiin siellä ensimmäistä kertaa.

Soup Talks
8.–15.11. / Caisa

Soup Talks on sarja epämuodollisia keskusteluja ja kohtaamisia festivaalin taiteilijoiden kanssa. Keskustelusarja kulkee koko festivaalin läpi tuoden ihmisiä yhteen.
Toivotamme teidät tervetulleiksi suuren pöydän ympärille, lämpimän keiton äärelle.
Kutsumme yleisön osallistumaan, kuuntelemaan, esittämään kysymyksiä, keskustelemaan. Jokaisen keskustelun moderoi yksi paikallinen taiteilija.
Soup Talks is a series of informal conversations with the artists presenting their
work during the festival. The talks form a discursive line that goes through the
whole festival and brings people together. We want to welcome the audience and
the artists around a big table with a bowl of warm soup. Everybody is invited to
join in, to listen, to pose questions and to take part in the discussions. Each of the
talks will be hosted by an artist based in the Helsinki area.
Vieraat/ Guests: Maria Oiva & Kristina Junttila, Pie Kär & Kerstin Schroth, Angela
Schubot & Jared Gradinger, Calixto Neto, Maria Matinmikko, Sonja Jokiniemi,
Frédéric Gies, Antonia Baehr Moderoijat/ Hosts: Linda Martikainen, Pie Kär &
Kerstin Schroth, Liisa Pentti, Sanna Myllylahti, Eeva Muilu, Jana Unmüßig, Mikko
Niemistö, Veli Lehtovaara & Matilda Aaltonen

Tim Etchells’ installation The Show was originally commissioned and presented
as part of Zürcher Theater Spektakel 2020.

Fabrizio Terranova
Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival
15.11. / Caisa
Donna Haraway on merkittävä tieteen ja tekniikan alalla toimiva tutkija, feministi ja scifi-intoilija, joka työskentelee rakentaakseen siltaa tieteen ja fiktion välille.
Elokuvantekijä Fabrizio Terranova vieraili Harawayn kotona Kaliforniassa muutaman
viikon ajan ja teki kohtaamisesta tämän oudon elokuvamuotokuvan. Elokuva on
toiminut inspiraationlähteenä taiteilijoille Antonia Baehr ja Latifa Laâbissi heidän
työstäessään teosta Consul and Meshie. He avaavat prosessiaan Soup Talks -keskustelussa Caisassa ennen elokuvan alkua 15.11. klo: 12–13:30.
Donna Haraway is a prominent scholar in the field of science and technology, a
feminist, and a science-fiction enthusiast who works at building a bridge between
science and fiction. Filmmaker Fabrizio Terranova visited Haraway at her home in
California for a few weeks, and there produced this quirky film portrait. The film
has been an inspiration to artists Antonia Baehr and Latifa Laâbissi while they were
working on the piece Consul and Meshie. They open their process in the Soup
Talks conversation right before the movie in Caisa on November 15th at 12–13.30.
Ohjaus, käsikirjoitus / Directing, screenplay: Fabrizio Terranova Kuvaus /
Photography: Tristan Galand Ääni / Sound: Nicolas Lebecque Editointi / Film
editing: Bruno Tracq Äänen editointi & äänisuunnittelu / Sound editing & design:
Frédéric Fichefet Miksaus / Mixing / Cyril Mossé Musiikki / Music: Lawrence
le Doux Visuaaliset efektit / Visual effects: Patrick Theunen, Alain Clément
Jälkituotannon valvojat / Postproduction supervisors: Alain Clément, Pierre de
Bellefroid Digitaalinen tekstianimaatio / Digital titling animation: Clara Sobrino
Projektiyhteistyö / Project collaboration: Isabelle Stengers Pääosissa / Starring:
Donna Haraway, Rusten Hogness, Cayenne Pepper Tuotanto / Production: Atelier
Graphoui

Sonja Jokiniemi
Weaving textures and feelings työpaja / workshop
23.11. / Taidehalli

Maria Matinmikko
Havainnon poetiikka työpaja
Poetics of Observation workshop
8. & 15.11. / Caisa
Runoilija-prosaisti Maria Matinmikon Havainnon poetiikka -työpaja laajentaa teoksen katsomiskokemusta ehdottamalla erilaisia katsomisen tapoja. Työpaja keskittyy havainnoinnin ja muistiinpanojen tekemiseen liittyviin taitoihin sekä tarjoaa
mahdollisuuden saada teksteistä palautetta työpajan aikana. Työpaja toteutetaan
yhteistyössä Nuoren Voiman Liiton kanssa.
Poet and prosaist Maria Matinmikko gives a workshop using a performance as
source for poetical observations and writings. The workshop brings to focus the
skills of observation and note making, but also offers a possibility to get feedback
for a text processed during the workshop. The workshop is realised in collaboration with Nuoren Voiman Liitto.
Havainnon poetiikka – Avoin orientaatio
Sonja Jokiniemen teokseen ÖH
Poetics of observation – Open Orientation
in relation to ÖH by Sonja Jokiniemi
13.11. / Cable Factory (Vapaa pääsy / Open for everyone)

Angela Schubot & Jared Gradinger
Residenssi / Recidency
5.–15.11.2020

Sonja Jokiniemen työpaja Weaving textures and feelings on keskusteleva kokonaisuus, jossa kollektiivinen kertomus toteutuu käsinkosketeltavana esineenä.
Sonja työskentelee lankojen ja kankaiden kanssa ja kutsuu vierailijat luomaan niistä kokonaisuuden yhdessä hänen kanssaan. Hän kysyy kuinka tarinoita kerrotaan,
kuka tai mikä voi tarinaa kertoa. Sonja on kehittänyt työpajakonseptin ÖH-näyttämöteoksen rinnalla. Teoksen ensiesitys nähdään osana Liikkeellä marraskuussa
-festivaalia sekä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ohjelmistoa.

Liikkeellä marraskuussa -festivaali kutsuu Angela Schubotin ja Jared Gradingerin
marraskuussa Helsinkiin residenssiin, jota tukee Goethe-Institut Finnland. Schubot/Gradingerin halu olla kanssakäymisessä ei-inhimillisten olentojen kanssa sekä
tarve avautua ei-inhimillisen maailman ehdottomalle yhteenkuuluvuuden tunteelle
ovat luoneet pohjan vahvalle immersiolle kasvien ja luonnon kanssa. Residenssin
aikana Schubot ja Gradinger työstävät projektia, joka on osa festivaalin kahden
seuraavan vuoden ohjelmistoa.

Sonja Jokiniemi’s workshop Weaving textures and feelings is a conversational
piece that proposes a collective narration through the construction of a haptic
object. Jokiniemi works with yarns and pieces of fabric and invites visitors to
create a collective textile together with her. She asks, how are stories told and
what or who can tell a story. Jokiniemi created this workshop alongside the performance ÖH that premieres in the frame of Moving in November festival and Zodiak
– Centre for New Dance.

Moving in November festival has invited Angela Schubot and Jared Gradinger to
Helsinki for a residency supported by Goethe Institut Finnland. Schubot/Gradinger’s desire to acknowledge and interact with non-human beings and open up
their unconditional togetherness to the non-human realm has brought them into
a deep immersion with plants and nature. In this residency Schubot and Gradinger
will work on a project which will be part of the festival’s next two editions.

Esitysradio
Podcast
Online

Meg Stuart & Damaged Goods
Solos and duets
DATES TO BE CONFIRMED

Liikkeellä marraskuussa -tapahtumien aikana Esitysradio-podcast julkaisee keskusteluja nähdyistä esityksistä. Esitystaiteilijat Janina Rajakangas, Mira Kautto ja
Tuomas Laitinen kutsuvat teosten tekijät keskustelemaan työskentelyprosesseistaan, juuri esitetystä koreografioista sekä taiteen tilasta yleensä. Jaksot julkaistaan
Liikkeellä marraskuussa -festivaalin nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä
verkkosivuilla: esitysradio.fi.

Teoksellaan Solos and duets, tanssija-koreografi Meg Stuart kirjoittaa uuden sivun
tarinaansa Damaged Goods -tanssiryhmänsä kanssa. Vierailemalla sekä menneessä että nykyisyydessä illan ohjelma esittelee kokoelman sooloja ja duettoja sekä
kohtauksia kokoillan esityksistä luoden niiden kautta täysin uuden esityksen. Illan
aikana esiintyvät tanssijat ja muusikot ovat olleet osa Damaged Goods -ryhmää
useiden vuosien ajan ja Solos and duets tarjoaakin hienon näköalan ryhmän elävään, alati kasvavaan ja muuntuvaan tuotantoon.

Alongside Moving in November events, Esitysradio (Performance radio) wll publish podcasts discussing the works presented. Performance makers Janina Rajakangas, Mira Kautto and Tuomas Laitinen invite featured artists to discuss their
working processes, the choreographies they present and the state of the art in
general. The episodes will be published on festival’s website and social media, as
well as on the website: esitysradio.fi/en.

With Solos and duets, Meg Stuart and her company Damaged Goods add a new
chapter to their repertoire. Revisiting both the past and the present, the program
combines a selection of solo works and duets with excerpts from evening-length
performances. Performed by dancers and musicians who have been part of the
company for several years, Solos and duets offers a glimpse into an oeuvre that
continues to live, grow and transform.
Koreografia / Choreography: Meg Stuart Esiintyjät / Performers: Márcio Kerber
Canabarro, Vânia Rovisco, Maria F. Scaroni, Claire V. Sobottke Live-muusikot /
Live music: Marc Lohr, les trucs (Charlotte Simon ja Toben Piel) Tekninen
päällikkö / Technical direction: Jitske Vandenbussche Näyttämömestari / Stage
manager: Kobe Le Duc Valosuunnittelu / Lighting design: Emanuelle Petit Äänisuunnittelu / Sound: Richard König Kiertuemanageri / Tour manager: Delphine
Vincent Tuotanto / Production: Damaged Goods

Nada & Co.
The Voice of a City
DATES TO BE CONFIRMED

Sheena McGrandles
FIGURED
DATES TO BE CONFIRMED

Sekoittamalla fiktiota, faktaa, muistoja ja tulkintoja, sekä tuomalla yhteen henkilökohtaisia ja kollektiivisia kertomuksia Nada & Co.:n The Voice of a City käsittelee
ihmisten subjektiivista kokemusta jokapäiväisestä elämästä eri puolilla Eurooppaa.
Yleisö kutsutaan istumaan teoksen kolmen tekijän Nada Gambierin, Mark Etchellsin js Thomas Kasebacherin kanssa suuren pöydän äärelle. Esityksen aikana heidän keräämiensä kertomusten kautta luodaan yhteyksiä ja etsitään eroja paikkojen
ja ihmisten välillä. Esitykseen liittyy myös näyttely ja kirja.

Kaksi hahmoa muovautuvat uudelleen liikkuen seinän edessä, edestakaisin, leikaten, kääntäen, takaisin kelaten. Jatkuva sekasorto heijastuu heidän kehoilleen.
FIGURED perustuu rajatulle kymmenen sekunnin kehityskaarelle, joka muokataan
ja hakkeroidaan yleisön edessä neljäksikymmeneksi minuutiksi. Teoksen aika tuo
esille monia kertomuksia, peittäen niitä taas uudelleen. Epäloogisia suhteita muodostuu, hajoaa ja muodostuu uudelleen. FIGURED jää kiinni yksityiskohtaan ja vaatii näkemään sen uudelleen ja uudelleen.

Mixing fiction, fact, memory, and interpretation, and bringing together personal
and collective (hi)stories The Voice of a City by Nada & Co. focuses on subjective
perceptions on everyday life around Europe. The audience is invited to join artists
Nada Gambier, Mark Etchells and Thomas Kasebacher in an intimate encounter
around a big table where some of the stories they collected around Europe are
shared. The performance is accompanied by an exhibition and a book.

Two figures re-edit themselves across a wall, back and forth, cut, reverse, re-wind,
a constant disruption performed on their bodies. FIGURED is based on a reduced
trajectory of ten seconds that is hyper edited and hacked live over a time frame
of forty minutes. The handling of time causes multiple narratives to appear and
disappear. Illogical relations are made and remade. FIGURED gets stuck in the
detail and insists in the seeing of it again and again.

Konsepti ja ohjaus: Nada Gambier yhdessä Mark Etchellsin, Thomas Kasebacherin sekä kaikkien prosessiin anteliaasti aikaansa ja tarinoitaan jakaneiden ihmisten
kanssa. / Consept and direction: Nada Gambier in collaboration with Mark
Etchells, Thomas Kasebacher, and all the people who generously have shared
their time and stories in the process. Esityksen tekninen toteutus / Technical
direction: Joshua Vanhaverbeke Tuotanto / Production: Nada & Co.

Konsepti, koreografia, lavastus / Concept, Choreography, Stage Design: Sheena
McGrandles Esiintyjät / Performed by: Sheena McGrandles & Annegret Schalke
Äänisuunnittelu / Sound: Stellan Veloce Valosuunnitelu / Lighting Design: Annegret Schalke Taiteellinen mentorointi / Outside Eye: Zinzi Buchanan, Thomas
Schaupp Kiertuetuotanto / Tour Management: ehrliche arbeit – freelance office
for culture

Giuseppe Chico & Barbara Matijević
Forecasting
DATES TO BE CONFIRMED

Esther Severi
Ongoing Moments mestarikurssi / masterclass
DATES TO BE CONFIRMED

Silmiemme eteen avautuu huimaava todellisuuden ja videoiden muodostama
hybridikokemus. Yksin kannettavan tietokoneen kanssa näyttämöllä liikkuva
Barbara Matijević muokkaa kehonsa saumattomaksi jatkeeksi anonyymien YouTube-videoiden kaksiulotteiselle maailmalle. Forecasting pysäyttää ajan kahden
rinnakkaisen ulottuvuuden välille, fyysisen ja ruuduntakaisen todellisuuden rajalle.
Teos muodostaa kiehtovan ja humoristisen ajan ja tilan rajat ylittävän dialogin.

Dramaturgi Esther Severin vetämä viisipäiväinen mestarikurssi lähtee liikkeelle
(eurooppalaisen) dramaturgian avainhenkilön belgialaisen dramaturgi Marianne
Van Kerkhovenin (1946–2013) perinnöstä. Mestarikurssi on tarkoitettu esittävän
taiteen ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Mestarikurssia on siirretty vuodelle
2021. Kurssin työskentelykielenä toimii englanti.

A dizzying hybrid experience of reality and virtuality unfolds in front of our eyes.
Moving alone on stage with a laptop, Matijević shapes her body as a seamless
extension of the two-dimensional world of videos, made by anonymous users of
YouTube. Forecasting establishes a space-time suspended between two parallel
systems of perception: that of physical reality and that of the screen. An intriguing
and humorous dialogue that transcends time and space.
Konsepti / Authors: Giuseppe Chico ja Barbara Matijević Esiintyjä / Performed
by: Barbara Matijević Video: Giuseppe Chico Ääni / Sound: Viktor Krasnic Patch
Max: Niccolo Gallio Tuotanto / Production: Kaaitheater, Bryssel, Belgia

The masterclass facilitated by Esther Severi starts from the legacy of the Belgian
dramaturge Marianne Van Kerkhoven (1946–2013), one of the key figures in (European) dramaturgy. The workshop is meant for professional choreographers and
theatre makers, or students of these fields. The workshop is postponed to 2021.
The workshop is held in English.

