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ÅBO ÄR FINLANDS DANSHUVUDSTAD I OKTOBER  

Framtiden dansas i Åbo, då 250 dansprofessionella från olika länder samlas den 17.-20.10. 
Stretch Turku 2019 är ett fyra dagars evenemang som begrundar danskonstnärens position i 
ett samhälle under förändring. Samtidigt ordnas den internationella festivalen New 
Performance Turku, som bjuder invånarna med i att skapa en egen framtida folkdans.  

Klimatkrisen och kraven på hållbar utveckling oroar uppträdande konstnärer, vars arbete och 
karriär allt oftare är internationella och kräver resande. Hur kan konst och kultur påverka 
bekämpning klimatförändringen, det begrundas i både Stretch och New Performance Turku. 
Klimatfrågorna finns med särskilt i lördagens program, då huvudtalaren är Ben Twist från 
Creative Carbon Scotland och konkreta gärningar och verktyg efterlyses i workshoparna. 

Hurdan är en framtida åboländsk folkdans? 

Världen och förväntningarna förändras också för städer och deras invånare och samfund. Den 
palestinsk-syriska, New York -bosatta dans- och föreställningskonstnären Leyya Mona Tawil 
kommer till Åbo för att utveckla en nysorts folkdansidé med lokala människor. Resultatet är en 
egen framtida folkdans för Åbo och åbolänningar, Turku Future Folk Dance. Den får sin premiär 
och dansas gemensamt med åbolänningarna på Universitetsgatan 19.10. kl. 17.  

Den åboländska dansveckan är internationell 

På höstlovsveckan är Åbo en verklig danshuvudstad då utbudet av dansföreställningar är rikligt. 
Se hela programmet › 

Åbo är också i övrigt en aktiv dansstad: Där verkar två dansteatrar med stöd av teater- och 
orkesterlagen (VOS), Aurinkobaletti och dansteater ERI, samt fria grupper och 
produktionscentra, Barker-teatern och Ehkä-tuotanto vid Kutomo, ett flertal danskonstnärer 
och det regionala danscentret för västra Finland. De internationella och inhemska 
dansnätverken växer i Åbo i oktober, då deltagare och gäster kommer även från Norden och 
Baltikum, Skotland, Slovenien, Belgien och Tyskland, samt åtminstone från New York, Irak, 
Gabon och Tyskland. 

Stretch 2019 Turku 17.–20.10.2019 http://www.kedja.net/stretch/ 

New Performance Turku Festival 18.–20.10.2019  http://newperformance.fi/ 

Välkommen till Turku Future Folk Dance -pressinfo 10.10. kl. 11.00   
Plats: Vanha Viinatehdas (Manilla), Östra Strandgatan 64, Åbo 
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Tilläggsinformation och intervjuförfrågningar:  
Dansveckan och Turku Future Folk Dance: Sanna Meska, verksamhetschef, Regionala 
danscentret för västra Finland tel. 0400 546016, sanna.meska@l-tanssi.fi 
Stretch program: Katarina Lindholm, internationella ärenden, Informationscentret för dans i 
Finland, tel. 040 182 1621, katarina.lindholm@danceinfo.fi  

 

 

Stretch 2019 Turku arrangörer:  
Regionala danscentret för västra Finland och Informationscentret för dans i Finland 

Huvudsakliga samarbetspartner: Åbo stad och New Performance Turku Festival. 
Evenemanget stöds av Nordisk Kulturfond, Finska Kulturfonden (Egentliga Finlands regionala 
fond) och Finsk-danska kulturfonden. 

Utländska samarbetsorganisationerna: Kultur i Väst (Sverige), Norrlandsoperan (Sverige), 
Dansearena Nord (Norge), Bora Bora (Danmark), Dance Atelier (Island), Estonian Dance Agency 
(Estland), Contemporary Dance Association (Lettland), Artist’s Group ”Fish Eye” (Lettland), The 
Work Room (Skotland), Tanzfabrik Potsdam (Tyskland) ja Dance Theater Ljubljana (Slovenien).  

Det nästa Kedja presents Stretch-evenemanget ordnas i Göteborg den 20.-23. augusti 
2020. 

 


