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KANSAINVÄLINEN TANSSIN PÄIVÄ SAA IHMISET 
TANSSIMAAN 29.4. RAJOITUKSISTA HUOLIMATTA 
 

Tanssi ei pääty, vaikka mitä rajoituksia olisi. Tämän todistavat lukuisat tanssiammattilaiset, 
joiden digiloikan (!) ansiosta nettiin on syntynyt valtavasti uutta tanssisisältöä katsottavaksi tai 
kokeiltavaksi kansainvälisenä tanssin päivänä 29.4. Katso alta poimintoja ohjelmasta verkossa 
ja ulkotiloissa kaikkialla Suomessa. 
 
Tanssiminen ei ole loppunut – päinvastoin, nyt pitää tanssia lisää! Poikkeustilanteessakin 
tanssiin kuuluu ihmisten välinen yhteys: Kun tanssimme, siinä on sydän mukana, ja välitämme 
hyvää energiaa, jolle on nyt huutava tarve kaikkialla, sanoo kansainvälisen tanssin päivän 
virallisen viestin kirjoittanut eteläafrikkalainen Gregory Vuyani Maqoma. 
 
Kansainvälistä tanssin päivää vietetään joka vuosi ympäri maailmaa 29. huhtikuuta. Päivää 
juhlistetaan myös eri puolella Suomea. Lue lisää vuonna 1981 perustetusta Tanssin päivästä › 
 

KATSO TANSSIA JA ESITYKSIÄ 
 
Tänä vuonna Turun Manilla-teatterissa tanssitaan etäyleisölle suorassa lähetyksessä 29.4. klo 
19.00. Silloin esitetään Valtteri Raekallion Harjoitus rakkaudesta, kansainvälisesti kiertänyt 
duetto, jossa esiintyvät Mirva Mäkinen ja Eero Vesterinen, sekä Sandrina Lindgrenin 
Huushollin tanssiprotokolla, johon jokainen voi osallistua kotonaan oman imurinsa kanssa. Hanki 
paikkasi esitykseen osoitteessa www.keikalla.fi. 
 
Target-ryhmä, jonka kaikki esitykset ovat verkossa, toteuttaa kansainvälisen tanssin päivän 
kunniaksi videomuotoisen esityksen WHAT MOVES US yhdessä 21 suomalaisen 
ammattitanssijan kanssa. Videoesityksessä nähdään mm. Natasha Lommi, Elina Häyrynen, 
Jyrki Karttunen, Sini Länsivuori, Mikko Paloniemi, Justus Pienmunne, Kaisa Torkkel ja Paula 
Tuovinen. Katso 29.4. @targethelsinki Instagramissa, Facebookissa, Vimeossa ja YouTubessa. 
 
Itä-Suomen tanssin aluekeskus julkaisee tanssin päivänä 29.4. Peruutus - The Cancellation 
-videokollaasin, joka nostaa huomion keskipisteeseen 15 tanssitaiteilijaa ja korvaa kevään 
ohjelmistosta peruuntuneita ensi-iltoja. Katso lisää ITAKin sivuilla › 
 
Kansantanssiryhmä Polokkareiden Poikkeustilapolkassa nähdään 27 tanssijaa eri puolilla 
Suomea, Oulun, Porin, Kaustisen, Rovaniemen ja Helsingin maisemissa. Samalla tanssijoiden 
kansallispuvut pääsevät tuulettumaan! Katso 29.4. YouTubessa › 
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http://www.danceinfo.fi/wp-content/uploads/2020/04/Tanssin_paiva_2020_julistus_GregoryMAQOMA_suomi-1.pdf
https://www.danceinfo.fi/tietoa-alasta/kansainvalinen-tanssin-paiva-29-4/
http://www.keikalla.fi./
https://www.instagram.com/targethelsinki/
https://www.facebook.com/targethelsinki/
https://vimeo.com/user109771755
https://www.youtube.com/channel/UC38vZl49dV8kqdbX7b9lXZA?
https://itak.fi/articles/article/itak-julkaisee-uuden-tanssivideon-29-4-2020
https://www.youtube.com/channel/UC_3fZYd2AN6XB6Mi3wUSsVw


TANSSI MUKANA 
 
Esitysten lisäksi tanssin päivänä 29.4. haastetaan harrastajat ja ammattilaiset monenlaisiin 
kotijameihin ja itse tanssimaan omassa ympäristössään. 
 
Tanssijat Taneli Törmä ja Eleni Pierides kutsuvat kaikki osallistumaan kotijameihin 29.4. 
Kolmivaiheinen helppo ohjevideo julkaistaan tanssin päivänä. Osallistuaksesi tarvitset vain 
iloisen ja avoimen mielen! Dance All Year Long -projektin tukikohta on Kokkolassa ja 
Kööpenhaminassa. 
 
Vantaa-kanavalla nähdään myös tanssin päivän ohjelmaa 29.4. klo 14.00. Vantaa haastaa 
kaikki koululaiset, 2. asteen opiskelijat ja varhaiskasvatuksen osallistumaan tanssihaasteeseen 
Vera Lapitskayan tekemän Jokaisen oven takana joku tanssii -videotervehdyksen insipiroimana. 
 
Tanssiteatteri Minimi kutsuu Single-tansseihin 29.4. klo 12.00. Kannattaa siis katsella 
ympärilleen Kuopiossa ja muualla Itä-Suomessa! Kyseessä on Itä-Suomen flashmob, jossa 
tanssijat esiintyvät erilaisissa julkisissa paikoissa yksinään tai pienissä ryhmissä ja ilahduttavat 
ohikulkijoita - turvavälit ja muut rajoitukset huomioiden! Lue lisää › 
 
Ja nyt kuka tahansa pääsee harjoittelemaan kotona Kansallisbaletin kanssa › 
 
Lisää vinkkejä ja linkkejä tanssin päivän ohjelmaan ja tanssisisältöihin verkossa Tanssin 
tiedotuskeskuksen koosteessa ›  
 
Lisätietoa:  
Tanssin tiedotuskeskus > Tietoa alasta > Tanssin päivä 
Viestintäpäällikkö Sanna Kangasluoma 050 543 1224 
sanna.kangasluoma@danceinfo.fi 
 

 
Kuvassa: Koko Suomi tanssii -opetusvideot löytyvät YouTubesta. Kuvassa kampanjan oman tanssin 
luonut tanssitaiteilija Pia Lindy © Koko Suomi tanssii 2017 
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https://www.facebook.com/watch/?v=272275820475848
https://www.facebook.com/danceallyearlong/
https://vantaakanava.fi/
https://vantaakanava.fi/jokaisen-oven-takana-joku-tanssii-jaa-oma-tanssisi/
https://itak.fi/articles/article/tanssiteatteri-minimi-kutsuu-single-tansseihin
https://oopperabaletti.fi/stage24/harjoittele-kotona-kansallisbaletin-kanssa/
https://www.danceinfo.fi/uutiset/kansainvalinen-tanssin-paiva-29-4-kannustaa-levittamaan-tanssin-iloa-poikkeusoloihin/
https://www.danceinfo.fi/uutiset/kansainvalinen-tanssin-paiva-29-4-kannustaa-levittamaan-tanssin-iloa-poikkeusoloihin/
https://www.danceinfo.fi/tietoa-alasta/kansainvalinen-tanssin-paiva-29-4/
https://www.youtube.com/watch?v=HVOe5S6eXng&list=PLKiDytfWJkB4TRweDLX1K_FP8P8F3XjjI

