TaikaBox ry
UUSIA TAPOJA KOKEA TANSSIA / CREATING NEW WAYS TO EXPERIENCE DANCE
Toimintasuunnitelma 2021 / Action plan 2021

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA KEHITYS / OPERATIONAL FOCAL POINTS AND ACTIVITIES
TaikaBox ry:n toimintaa ohjaa ajatus siitä, että ’tanssi kuuluu kaikille’. Toiminnan kehittäminen on
jaettu painopisteisiin, jotka pyritään saavuttamaan lyhyiden- ja pitkäaikaisten tavoitteiden avulla.
Painopisteet vuodelle 2021 ovat: /
The operation of the association is guided by the ethos that ’dance is for everybody’. The
operations have different focal points, each with short and long-term targets. The focal points for
2021 are:
a) yhdistyksen rakenteen, kapasiteetin ja rahoituksen kehittäminen /
to develop the structures, capacity and funding;
b) toiminnan kytkeminen Oulu2026 -hankkeeseen /
to connect more closely with Oulu2026;
c) kansainvälisesti merkittävän tanssi/teknologia hubin pohjustaminen Oulussa /
to lay the base for the development of an internationally-recognized dance/tech Hub in Oulu;
d) toiminnan valtakunnallisen saavutettavuuden kehittäminen /
to widen access to dance/tech in Finland;
e) Pohjoismaisten yhteyksien vahvistaminen ja kansainvälisen toiminnan kehittäminen /
to strengthen Nordic connection and develop international activities.

TOIMINTA / ACTIVITIES
TAITEELLINEN TUTKIMUS, TUOTANNOT JA ESIINTYMISET /
ARTISTIC RESEARCH, PRODUCTIONS AND PERFORMANCES
1. Born Old – Tietäjä Iänikuinen -teos luodaan fäärinkielelle yhteistyössä The Nordic Housen
kanssa Tórshavnssa, Färsaarilla huhti-toukokuussa 2021. /
Born Old production will be created in Faroese in partnership with The Nordic House in Tórshavn
in Faroe Islands in April-May 2021.
2. Warjakka -lisätty todellisuuskokemus ja -galleriaan luodaan paikallisiin tarinoihin perustuvaa
tarinankerronnallista sisältöä sekä uutta digitaalista taidetta yhteistyössä Oulun kaupungin,
Ludocraftin and Playsignin kanssa (monivuotinen hanke). /
Storytelling content based on local stories and new digital art works will be created for the
Warjakka augmented reality experience and gallery in partnership with Oulu City, Ludocraft and
Playsign (long-term project).
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3. Connected Studio systeemin eteenpäin kehittäminen uusien hankkeiden yhteydessä. Systeemi
luotiin vuonna 2020 Dance Artists in Barents -hankkeen yhteydessä ja sitä kehitettiin eteenpäin
helmikuussa 2021 yhdistyksen vuosittain järjestettämän Oulu Dance Hack avulla. /
Development of Connected Studio System through new projects. The system was created
originally in 2020 as part of the Dance Artists in Barents project and further developed through
Oulu Dance Hack in Feb 2021.

AMMATTIKENTÄN TUKEMINEN / SUPPORT OF THE PROFESSIONAL SECTOR
1. Oulu Dance Hack toteutetaan yhteistyössä Budapestissa toimivan Central Europe Dance
Theatren kanssa helmikuussa 2021. /
Oulu Dance Hack is organised in partnership with Budapest-based Central Europe Dance Theatre
in Feb 2021.
2. Warjakan taiteilijaresidenssi järjestetään 5.-18.7.2021 yhteistyössä saksalaisen GoetheInstitutin, NRW Kulturin, Pumpenhausin ja TanzFakturin, brittiläisen Dance4n, The Work
Roomin ja Arts Council Englannin, alakomaalaisen DansAteliersin sekä Helsingissä toimivan
Goethe-Institute Finnlandin kanssa osana kaksivuotista Regional Dance Residency
-ohjelmaa. /
Warjakka Artist Residency is organized on 5th-18th July 2021 in partnership with Germany-based
Goethe-Institute, NRW Kultur, Pumpenhaus and TanzFaktur, the UK-based Dance4, The Work
Room and Arts Council of England, the Netherland-based DansAterliers and Helsinki-based
Goethe-Institute Finland.
3. Warjakka Art Lab on avoin residenssi-konsepti, joka tarjoaa ammattitaiteilijoille ilmaisen
työskentely-, näyttely- ja esitystilan Varjakansaaren Konttori-rakennuksesta koko heinäkuun
ajaksi. Yhdistys jatkaa mantereen puolella Warjakan taidepolun kehittämistä kesällä 2021. /
Warjakka Art Lab is an open artist residency concept that offers professional artists a free-ofcharge work, exhibition and performance space in the beautiful Konttori building on Varjakka island
for the whole of July. The association also continues to develop Warjakka Art Walk in the mainland
throughout Summer 2021.
4. Mentorointi ja työharjoittelu – Yhdistys jatkaa uusien, nuorten ammattilaisten mentorointia eri
hankkeiden yhteydessä sekä tarjoaa työharjoittelupaikkoja säännöllisesti. /
Mentoring and internship – The association continues to provide mentoring to new, young
professional artists as part of its projects and offers internship at regular intervals.

YHTEISÖN KANSSA TYÖSKENTELY / ENGAGING COMMUNITIES
1. DigiTanssi -työpajat ja Morning Rave -aamutunnit: Yhdistys jatkaa eri yhteisöille suunnattujen
DigiTanssi -työpajojen sekä kaikille avointen Morning Rave -aamutuntien tarjoamista.
Molemmat tunnit yhdistelevät luovaa liikettä ja interaktiivista projisointia ja ne pyrkivät
edesauttamaan osallistujien fyysistä ja henkistä hyvinvointia. /
DigiDance workshops and Morning Rave dance classes: The association continues to offer
DigiDance workshops and Morning Rave classes for a variety of community groups. Both classes
combine creative movement and interactive projection. They also aim to enhance participants’
physical and mental wellbeing.
2. Yleisötyö on tärkeä ja integraali osa yhdistyksen taiteellista työskentelyä. Yleisötyön pitää olla
merkityksellistä kaikille osapuolille. Covid-19 on haastanut yhdistystä tarkastelemaan
yleisötyötä uudesta näkökulmasta ja painottamaan yleisön määrän sijaan taide-elämysten
laatua ja niiden arvoa ihmisten hyvinvoinnille. /
Audience engagement is an important and integral part of the artistic work of the association.
Audience engagement activities need to be meaningful for all parties. Covid-19 has challenged the
association to investigate audience engagement from a new perspective and to emphasise the
quality of the experience and its value for people’s wellbeing rather than depending on quantity of
audience.
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3. Tiedottaminen on osa yhteisön ja yleisön kanssa työskentelyä. Yhdistyksellä on laaja
yhteistyöverkosto. Se pyrkii kehittämään yhteistyöverkostojen keskinäistä dialogia sekä
verkostojen väliseen jakamiseen perustuvaa tiedottamista ja markkinointia. /
Communication and dissemination are part of TaikaBox’s community-based work and audience
engagement activities. The association has a large partnership network. It aims to develop
dialogue within its networks and encourage sharing of marketing and communications between its
networks.
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