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Tanssiryhmä Kinetic Orchestran ensi-ilta siirtyi koronan vuoksi 
tammikuulle, harjoittelun jatkuminen olennaista 
ammattitaiteilijoille 

 
 

MISTAKES 22.1.2021  
koreografia Jarkko Mandelin ja työryhmä  
tanssi Sanni Giordani, Mia Jaatinen Anni 

Koskinen, Kalle Lähde, Oskari Turpeinen   
musiikki Janne Hast, Eero Tikkanen, Petri 

Kautto 
äänisuunnittelu Janne Hast 

valosuunnittelu Jukka Huitila 
puvustus Kirsi Gum 

tuottaja Sofia Suomalainen 
tuotanto Kinetic Orchestra ja JoJo – Oulun 

tanssin keskus 
 
 

 
 
Tanssiryhmä Kinetic Orchestran uuden teoksen MISTAKES ensi-ilta piti olla tulevana perjantaina 11.12., 
mutta kuten moni muu esitys ja tapahtuma se siirrettiin koronan takia ensi vuoden puolelle. Uusi ensi-ilta on 
perjantaina 22.1.2021 kulttuurikeskus Stoassa. Helsingin esitysten jälkeen teoksella on toinen ensi-ilta 
Oulussa 28.1. osana JoJo - Oulun tanssin keskuksen ohjelmistoa. Teos on Kinetic Orchestran ja JoJo - 
Oulun tanssin keskuksen ensimmäinen yhteistuotanto. Tammikuun koronatilanne on kuitenkin epävarma, ja 
ryhmä jännittää päästäänkö uutta kantateosta esittämään lopulta missä ja milloin. 

Kinetic Orchestran aiempien teosten tapaan Mistakes nojaa kovaa fyysistä kuntoa vaativaan akrobaattiseen 
paritekniikkaan. Teos pohtii virheiden, epävarmuuden ja väärien valintojen merkitystä esittävissä taiteissa, 
mutta se on myös silkkaa tanssin ilotulitusta.  
 
Ryhmälle on todella tärkeää, että teoksen harjoituksia on voitu jatkaa koronarajoitusten ja -
suositusten puitteissa ja että Helsingin kaupunki on sallinut ammattitaiteilijoiden jatkaa harjoittelua 
tiloissaan ammattiurheilijoiden tavoin.  

- Mistakesissa on paljon vauhtia ja sen sisältämät paritekniikat vaativat tarkkuutta niin oikean ajoituksen, 
etäisyyksien kuin vauhtienkin suhteen. Koreografia leikkii liikkeellisen yltäkylläisyyden ja fyysisen väsymisen 
estetiikalla. Se on onnistuessaan helpon näköistä, mutta vaatii tanssijoilta paljon: jokapäiväistä harjoittelua, 
kehonhuoltoa ja lihastreeniä, esiintyjän työn lisäksi. Olisi hyvin ongelmallista, jos tanssijat joutuisivat 
hyppäämään lavalle koronarajoitteiden purettua ilman, että heillä olisi ollut mahdollisuutta harjoittaa 
ammattiaan moneen viikkoon, kertoo ryhmän taiteellinen johtaja Jarkko Mandelin. 

Teoksessa tanssijoiden kanssa lavalla on kolme livenä soittavaa muusikkoa: laulaja-kitaristi Petri Kautto, 
basisti Eero Tikkanen ja teoksen äänisuunnittelija Janne Hast. Myös heille mahdollisuus jatkaa harjoittelua 
yhdessä koronan aikana on oleellista, sillä olemassa oleva tekniikka ei vielä taivu siihen, että bändin harjoittelu 
onnistuisi riittävän laadukkaasti etänä.  

- Kyllähän tässä saa jännittää, olemme ottaneet ison projektin epävarmana aikana. Lavalla on yhteensä 
kahdeksan henkeä, mikä on pienelle toimijalle iso juttu. Ei tässä auta muu kuin tehdä hyvin sen mitä työkseen 
tekee, Mandelin hymähtää.  

Teoksen toteutumista ovat tukeneet Taike, Helsingin kaupunki ja Wihurin säätiö. 
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Lisätietoja esityksestä ja koronan vaikutuksista työprosessiin:  
Jarkko Mandelin,  
jarkko@apinatarha.fi,  
+358 44 5751969 
 
Lisätietoja esitysjärjestelyistä: 
Sofia Suomalainen 
info.kineticorchestra@gmail.com  
+358 50 430 0061 
  

Esitykset JoJo, Valvesali,  
Oulu:  
28.1. 19:00 (ensi-ilta)  
29.1. 19:00  
30.1. 19:00 
liput:https://www.jojo.fi/mistakes    

Esitykset kulttuurikeskus Stoa, 
Helsinki:  
22.1. 19:00 (ensi-ilta) 
23.1. 19:00 
24.1. 15:00 
liput:https://www.lippu.fi/artist/helsing
in-kulttuurikeskus-stoa/kinetic-
orchestra-mistakes-2841999/   
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