
Aktivistit Audition 

Nykytanssiryhmä Aktivistit on Tamara Rasmussen Opiston sekä tanssiteatteri Jazz-Pointin 
näyttämötaiteiden ammattilaisiksi tähtäävien koulutusryhmä, johon sitoudutaan vuodeksi kerrallaan. 

Opinto-ohjelma on vahvasti nykytanssiin painottuva. Kaudella 2020-2021 ohjelmaan 
kuuluu nykytanssi, partnering, improvisaatio, kontakti-improvisaatio, klassinen baletti, 
sekä vaihtuvia lajeja vierailevien opettajien johdolla. 
Opettajia/koreografeja ovat Aksinja Lommi, Misa Lommi, Natasha Lommi, Ilona Keñovà 
sekä Vivianne Budsko-Lommi, joka toimii ryhmän taiteellisena johtajana. 
Aktivistit - koulutusryhmällä on esiintymisiä paitsi tanssiteatteri Jazz-Pointin produktioissa, 
myös Tamara Rasmussen Opiston näytöksissä. Ryhmällä on 1-2 ensi-iltaa/kausi. 

Tanssiteatteri Jazz-Pointin ryhmän kanssa toteutettuja teoksia 2006 alkaen:  
"Lento"  
”Girls' Flight" 
" Pieni kala pannulla" 
“Aamujen aamu” interaktiivinen lastenteatteriesitys (kor. Vivianne Budsko-Lommi), 
”Kahdesti kolmelta” (kor. Jarkko Mandelin, Ilona Keñovà ja VB-L) 
“10 syksy” (yhteisilta Teakin kanssa) 
“U In Finland Or Not Yet”  kansanmusiikkiyhtye Hohkan kanssa.  
 “Girls Fly High” syksy 2013,  
“Vapaasti Jannea” kevät 2015 (kor. Ilona Keñovà, Aksinja Lommi ja VB-L),  
“Pienen näyttämön juttu” (repertuaari-teoks Natasha Lommin ohjaus, Tommi Kitin koreografia). 
“Pimeä energia” kevät 2017 (kor. Vivianne Budsko-Lommi) 
 “Soolot” , Aktivistien omat soolot Kevät 2018 
“AUT-omakuva”  kevät 2019 (ohj. Vivianne Budsko-Lommi, tanssi- improvisaatioon pohjautuva,)  

Näytöksiä on ollut Stoan lisäksi mm. Aleksanterin teatterissa, WHS teatteri Unionissa, 
Berliinin UfaFabrikissa, Studio Krunikassa, Kokoteatterissa, Louhisalissa ja omassa 
studiotilassa Kaapelitehtaalla. Ryhmä on saanut tunnustusta taiteellisesti ja teknisesti 
korkeatasoisista esityksistään ja tullut palkituksi lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä 
taidetanssin katselmuksissa. 

Opiskelumaksu on 140€/kk ja Jazz-Pontin kannatusyhdistyksen jäsenmaksu 10€/vuosi 
(hinnat vielä vahvistamatta). 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi toteutamme tänä vuonna auditionin osittain videomuodossa. Lähetä 
meille lyhyt vapaamuotoinen hakemus self tape muodossa, max 10min sekä lyhyt kirjallinen cv, 
osoitteeseen vivi@tanssi.com. Videolla toivomme tietysti näkevämme sinun tanssivan. Voit sen lisäksi 
kertoa meille vähän itsestäsi, miksi haet ryhmään ja mitä toisaalta toivot ryhmältä.  

Videoiden perusteella kutsumme hakijoita Live Auditioniin 7.6.2020 kello 18, Kaapelitehtaan 
studiolle (B-rappu, 5. kerros). Tilaisuus on rento tutustumishetki jossa koulumme opettajat pitävät 
alkulämmittelyn, koreografisen osuuden sekä teettävät muutaman improvisaatio tehtävän.  

Lähetä vapaamuotoinen video hakemuksesi meille 31.5.2020 mennessä! 
Ilmoitamme Live tilaisuuteen kutsutuille viimeistään 5.6.2020. 
Motivaatiosi oman näyttämötaiteesi kehittämiseen sekä sitoutumisesi ryhmään ratkaisee! 

Tamara Rasmussen Opisto & Tanssiteatteri Jazz-Point 

Kaapelitehdas 
Tallberginkatu 1B, 5. kerros 

www.tanssi.com 
vivi@tanssi.com 

041 5116929 (Vivianne Budsko-Lommi)
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