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Stemmassa
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Ulos tai sisälle 
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Tukeva mäntykeinu, leveys 190 cm.
Katos sisältyy hintaan.
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Pöytä 90 x 155 cm ja 
4 kpl säädettäviä tuoleja.
Pehmusteet evät sisälly 
hintaan.

9.  ,+�	1':,86')7�4%%����#�����
Sohva. pöytä ja kaksi tuolia. Pehmusteet
sisältyvät hintaan. Väri musta.
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KESÄRENGASTESTIN

KÄRKIPAIKKA

TM 5/2012 TESTIVOITTAJA!

TL 4/2012

Oulu, Vasaraperä: Pauketie 12,
p. 010 401 3460 (henkilöautot)
p. 010 401 3820 (raskas kalusto)

Member of Nokian Tyres
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,1704 e/min (alv. 23 %).
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,0595 e/min (alv. 23 %).

www.vianor.f i
MUISTA MYÖS AUTONHUOLTO- JA RENGASHOTELLIPALVELUMME!

MUKAVIN TAPA HANKKIA
NOKIAN HAKKA -RENKAAT?

Nokian Hakka -rengassarjan 
ostajalle yksi rengashotellikausi 
kaupan päälle.

Kesäkausi 2012, allelaitto
veloitetaan erikseen.
Vain yksityisasiakkaille.
Arvo 110 e. 

AUTON VUOSIHUOLTO
alk. 129€

Omatoiminen metsänhoito 
työnäytös

la 5.5.2012 klo 10-15 Juurussuo
Oulusta 11 km Kainuuntietä E22 Muhoksen 
suuntaan, jonka jälkeen seuraa opasteita
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 Arvontoja, kahvi- ja makkaratarjoilu tervetuloa!

Oulu
JoJo – Oulun Tanssin Kes-
kuksen taiteellisen johtajan 
Satu Tuomiston Vimmaa-
nykytanssiteos saa kanta-
esityksensä Oulun kaupun-
ginteatterin pienellä näyttä-
möllä 20. syyskuuta.

Teos peilaa sitä, mitä nä-
emme, koemme, ajattelem-
me ja olemme ihmisinä suh-
teessa toisiimme.

Kyseessä on äärimmäisen 

fyysinen nykytanssimyrsky, 
jonka vahvoista rytmeistä 
ammentava liikekieli on toi-
sinaan hyvin tarkkaa ja tek-
nistä, toisinaan silkkaa tun-
teen paloa.

– Lähden usein liikkeelle 
puhtaasta, abstraktista liik-
keestä, joka myöhemmin 
täyttyy tunteella ja toimin-
nalla – hikeä ja kyyneleitä 
unohtamatta.

– Tällä kertaa kokeilin 
kääntää kaiken ylösalaisin. 
Heti alussa lyödään pöy-
tään koko tunteiden kirjo 
rakkaudesta epätoivoiseen 
himoon, huudetaan, naure-
taan ja katsotaan, kuinka 
tanssijoille käy, Tuomisto 
kuvailee.

Vimmaa yhdistelee siis 
ronskia ilmaisua ja äärim-
mäistä kehollisuuden koke-
musta, joka tarjoillaan kat-
sojalle neljän huipputans-
sijan (Teemu Korjuslommi, 
Elena Ruuskanen, Sofi a 
Pintzou ja Fornier Ortiz) 
voimin.

Kyseessä on JoJon, kau-
punginteatterin ja Tuomis-
ton yhteistuotanto. Tuke-
massa ovat myös Taiteen 
keskustoimikunta ja Hube-
rin Taidesäätiö.

Osia teoksesta esitet-
tiin huhtikuussa Hollannin 
Springdance-festivaalilla 
yhteistyönä englantilaisen 
Dance4-tanssiorganisaati-
on kanssa.

Ei mitään sipsuttelua
Vimmainen 
ihmissuhdepeli 
tanssien 
näyttämölle

Vimmaa-tanssiteos on hikinen sekoitus tunnetta, tarkoitusta, rytmiä ja raakaa voimaa.

VESA RANTA


