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Tanssiteatteri Rimpparemmin Tanssin näyttämö tarjoaa kaivatun ja monipuolisen tanssitaiteen 
ohjelmiston ja esityspaikan keskellä Rovaniemeä. Ohjelmistossa kaksi ensi-iltaa. 
 
Kulttuuritalo Wiljamiin tuotettu Tanssin näyttämö esittää syksyn 2022 aikana ammattitanssitaidetta Rovaniemeltä ja 
muualta Suomesta. Ohjelmistossa Rimpparemmin omien tuotantojen lisäksi vierailevia tanssitaiteilijoita, esityksiä sekä 
tanssielokuvia Suomesta ja maailmalta. Näillä aineksilla luodaan omaleimainen ja vahva ohjelmisto, joka ei häviä etelän 
tanssin keskusten tarjonnalle.  
 
Rovaniemeläisillä on oma tanssin näyttämö. Suomen pohjoisin ammattitanssiteatteri Rimpparemmi tuottaa jo kolmatta 
vuotta tanssiesityksiä Kulttuuritalo Wiljamissa. Tanssin näyttämön ohjelmistokausi sisältää huimaa lentoa luudalla, kaunista 
ja abstraktia nykytanssia, suomalaisen tanssitaiteen legendan ja pioneerin Ari Nummisen vierailun kahdella eri teoksella 
livemusiikin säestyksellä kuin myös tanssielokuvia rovaniemeläisen tanssitaiteilijan ja tanssielokuvaohjaajan Kati Kallion 
kuratoimana unohtamatta pikkujoulukauden hävyttömintä Joulushowta.  
 
Syksyn ensimmäinen ensi-ilta, 23.9., Akka ja luuta on näyttävä ja elämyksellinen koko perheen tanssiesitys luonnonvoimista, 
taikuudesta ja hauskanpidosta. Esitys pohjautuu koreografi Joona Halosen runoon Akka ja luuta, ja se on tuotettu yhdessä 
vantaalaisen Tanssiteatteri Raatikon kanssa. Akan roolissa tanssii Laura Kallas-Herd. Akka ja luuta -esitysten jälkeen yleisön 
on mahdollista osallistua Akka ja luuta -työpajoihin, joissa luovan tekemisen ja leikin avulla koetaan tanssisadun maailmaa 
uudelleen, vahvistetaan sekä tuodaan näkyväksi lasten kokemus teoksesta. Esityksiä on tarjolla myös päiväkodeille ja 
kouluille. 
 
Syksyn toinen ensi-ilta, Asetelmia, nähdään syyslomaviikolla 21.10. Puhtaasti nykytanssia sisältävä teos on koreografin, Atte 
Herd, mahdottomalta tuntuva tavoite löytää yksi silmää miellyttävä asetelma. Kauniista liikekielestä, riitasointuisesta 
estetiikasta ja tarkasta muotojen välisestä vuoropuhelusta rakentuva esitys on katsojalle niin ikään meditatiivinen kokemus 
kuin myös puhdas ilo heittäytyä tanssin ja liikkeen vietäväksi. Esteettistä asettelua helpottaa Kajaanin 
kaupunginteatteristakin tunnetun valosuunnittelija Jukka Laukkasen näyttävä ja industriaalinen lavastus ja valaistus. 
Rovaniemeläisen Jaana Isokankaan puvustus tuo teokseen kulmikkuutta ja särmää. Teoksen mystisen ja koneellisen 
äänimaailman rakentaa Rimpparemmin Jukka Nurmela. Asetelmia teoksen tanssii Helmi Järvensivu, Laura Kallas-Herd ja 
Jasmin Laaksoharju. Asetelmia-esitysiltoihin kuuluu keskustelut kuvataiteilija Tuomas Korkalon kanssa niin nykytaiteen 
katsomiskokemuksesta kuin itse taiteen tekemisestä. Paneelikeskustelut tulevat olemaan herkullinen lisä Rovaniemen 
taidekentälle tarjoten kohtaamispaikan niin taiteen kokijoille kuin taiteen tekijöille. 
 
Omien tuotantojen lisäksi Tanssin näyttämö tarjoaa vierailevia esityksiä rovaniemeläisten syksyyn ja pimeneviin iltoihin. 
”Vierailuja odotan tänä syksynä erityisesti. Rovaniemeläislähtöinen Kati Kallio on tanssielokuvan todellinen huippu Suomessa 
ja koko Euroopassa. Kati on kuratoinut meille yhteistyössä arvostetun Cinedans festivaalin kanssa mahtavan 
tanssielokuvaillan Wiljamiin. Kati myös vetää keskustelun tanssielokuvista näytöksen jälkeen. Lisäksi mentorini ja esikuvani 
Ari Numminen tuo näyttämölle jopa kaksi esitystä samaan iltaan ja tanssii ne kummatkin itse. Toisessa esityksessä nähdään 
myös pitkäaikainen yhteistyökumppanini harmonikkataiteilija Hannu Kella.” kommentoi syksyn ohjelmistoa Rimpparemmin 
taiteellinen johtaja Matti Paloniemi. 
 
”Pyrimme tavoittamaan laajalti koko Lapin alueen tanssitaiteen ystävät. Tuomme Tanssin näyttämölle omien tuotantojen 
lisäksi vierailevia tanssin huippunimiä ja täten pystymme tarjoamaan katsojille tänne Pohjois-Suomeen samoja tanssiteoksia, 
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joita Etelä-Suomessakin on tarjolla. Onkin ollut ilahduttavaa nähdä, että esityksissä on katsojia ihan pohjoisinta Lappia 
myöten. Palaute on ollut varsin hyvää, vihdoinkin täällä Lapissa on mahdollisuus nähdä ja kokea säännöllisesti 
ammattimaista tanssitaidetta.” summaa tuottaja Elina Vähäkuopus Tanssin näyttämön merkitystä. 
 
Tanssiteatteri Rimpparemmin esitykset ovat monipuolisia esittävän taiteen teoksia, joissa yhdistyy esitystaiteen eri lajit 
kuten tanssi, sirkus, musiikki, teatteri ja elokuva. Tanssin näyttämö tarjoaa katsojille Rimpparemmin omien teosten lisäksi 
suomalaista huippuosaamista tanssin kentältä kutsumalla ohjelmistoon vierailevia teoksia ja tekijöitä. Missään muualla 
Lapissa ei nähdä yhtä monipuolista kattausta eri esitystaiteen lajeja ja erityisesti ammattitanssitaidetta, kuin Rimppremmin 
Tanssin näyttämöllä. Viisi ammattitaiteilijaa, taiteellisen johtajan, tuottajan ja myynti- ja markkinointivastaavan 
ympärivuotisesti työllistävä VOS-teatteri on esitystaiteen merkittävä tekijä Rovaniemellä ja Lapissa. Seuraavat lähimmät 
tanssin ammattilaisnäyttämöt löytyvät Oulusta.  
 
Tutustu Rimpparemmin Tanssin näyttämön ohjelmistoon www.rimpparemmi.fi 
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