MINDSET

TANSSI-JA
AKROBATIA TEOS
"Studion oppilaiden ja
valmennettavien yhteinen
teos, jossa jokainen
kannustaa, oppii
ja yrittää"

PD Piagrina
Piia Henttinen
Tanssitaiteilija/ohjaaja

"KAIKILLA ON MAHDOLLISUUS
OPPIA. ASENNE RATKAISEE"
Mindset - teos on Tanssi-ja akrobatia studiomme teos,
jossa esiintyminen perustuu vapaaehtoisuuteen,
kannustukseen, turvallisen oppimis- ja
epäonnistumisympäristön luomiseen. Mahdollistetaan,
että jokaisella halukkaalla on mahdollisuus päästä
mukaan teokseen riippumatta sopiiko rooliin tai miten
taitavaksi hänet luokitellaan. Teos työstetään
loppukevään aikana niin, että kesäkuussa olisi teoksen
esitykset. Mikäli korona aiheuttaa viivästyksiä
pidennetään teoksen aikataulua tai tehdään siitä
videoteos.
Innostus teokseen on vuosien kokemuspohja kerhojen ja
tanssin ohjaajana toimimisesta. Miten luovia oppilaat
ovat varsinkin lapsina ja tykkäävät tehdä erilaisia
projekteja kunnes into katoaa kriittisyyden alle. Hyvin
usein näytökset ovat ohjaajan suunnittelmia ja
toteuttamia. Itse kannustan oppilaitani luovaan
työskentelyyn ja konkreettiseen oppimiseen. Moni onkin
toivonut isompaa kevätnäytöstä, jossa pystyttäisiin
yhdistämään tarina ja erilaiset akrobatia lajit mitä meillä
harrastetaan. Myös aikuisoppilaat ovat innostuneet tästä.
Tilamme sopivat nykyään täydellisesti tällaiseen. Pikku
teatterin kanssa toteutetun yhteistyön myötä meillä on
saatavilla katsomo ja erilaiset valotekniikat. Tietty
välineistöä meiltä puuttuu, jota tarvitsen teoksen
toteuttamiseen Niistä on myös jatkossa hyötyä
harrastuksen parissa kaikille oppilaille.

"KAIKILLA ON MAHDOLLISUUS
OPPIA. ASENNE RATKAISEE"
Teoksen aiheeksi valikoitui mindset eli ajattelutapa,
joka vaikuttaa hyvin vahvasti ihmiseen, miten
toimimme ja mihin koemme pystyvämme. Kaikki
kokemukset taas muokkaavat ajattelutapaamme.
Aiheeseen syvällisemmin innoittajana toimi mm.
Mindset menestymisen psykologia -kirja. Koronan
myötä yhteiskunnassa on yhä enemmän ja enemmän
huolehdittava ihmisten mielenterveydestä ja sen
sairastumisen ehkäisystä.
Sosiaalisen sirkuksen koulutuksessa luennoin siitä
miten osalle esiintyminen ja kilpailu asetelma tuottaa jo
lapsuudessa traumoja ja miten esiintyminen koetaan eri
kulttuureissa. Ajatuksia riittämättömyydestä, ei ole
tarpeeksi hyvä, eikä saisi epäonnistua. Rangaistuksen ja
pilkan pelko. Moni ei esiinny kunnes on tarpeeksi hyvä.
Näitä rajoja haluan rikkoa. Kannustaa rohkeasti
epäonnistumaan ja oppimaan. Itse olen pelännyt
virheitä, jonka takia en lapsena koskaan koulussa
viitannut. Aikuisuudessa on tajunnut mistä tämä
juontaa juurensa omassa elämssä ja miten mieli,
ajattelutapa ja asenne vaikuttaa siihen mitä oppii. Miten
sinua on kannustettu toimimaan ja millainen palaute on
ollut. Ei ole lahjakkaita ja lahjattomia, vaan
opettelemalla jokaisella on mahdollisuus. Teoksen
suunnittelu ja Pääohjaajan rooli kuuluvat minun
vastuulleni sekä välinehankinnat joihin haen tätä
apurahaa. Projekti tulee kuitnekin koskettamaan ja
työllistämään myös muita henkilöitä. Koska kaikkea ei
voi eikä pidä tehdä yksin.

TYÖSKENTELY JA
SUUNNITTELU

150 h

Aikataulu
TYÖSKENTELYYN KULUVA AIKA

100 h

Kaaviossa arvioidut työtunnit.
Erillisessä kaaviossa budjetti.

Tarvittavat välineet:
50 h

Aerial hoop,
Aerial J & Cube
Flying Pole
Tangot
Bungee - valjaat

M
us
Kä
iik
si
ki
ki
rjo
va
itu
lin
s
na
ty
m
s.
M
te
ar
kn
kk
iik
in
ka
oi
nt
Ko
ij
a
re
so
og
pi
ra
m
fio
uk
in
se
ti
t
ja
su
un
ni
tt
el
ut
yö
Lu
ov
a
ty
ös
ke
nt
el
y

0h

Alastulopatjat
kiinnitysvälineet
Projektissa halutaan käyttää myös
erikoisempia ilma-akrobia välineitä
ja tutustuttaa projektissa mukana
olijoita niihin. Näiden avulla
halutaan lisätä luovuutta ja
esityksen moniulotteisuutta.
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SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
"Kun oppilas sanoo turhautuneena; en osaa, minä vastaan,
ettei vielä tarvitsekaan. Sinä harjoittelet ja opit koko ajan!
Lopulta sinä osaat. Sano että minä opin."

Suunnittelu ja toteutus
Projektin tavoite on antaa kaikille oppilaille
mahdollisuus työskennellä projektissa eri
rooleissa. Taustalla tai lavalla. Jokaiselle löytyy
rooli ja jokainen pääsee käyttämään omaa
luovuuttaan akrobatia numerossa. Pääsee
ohjaajan avulla työstämään sitä. Työskentely
tulee olemaan oppilaita osallistavaa mitä olen
toteuttanut mm. Lasten liiton luovissa kerhoissa
ja omassa opetuksessani aina. Käsikirjoitukseen
pääsee myös työryhmä vaikuttamaan mutta
virallisen pohjan teen ideoiden siivittämänä.
Toteutus tapahtuu Kangasalla Raudoittajantiellä
ja treenitiloina toimii studion toimitilat joissa
esityskin toteutetaan koska siellä on valmiina
esitystekniikkaa ja turvalliset kiinnityspisteet.
Tilat ovat hyvällä sijainnilla koska myös tuleva
Lamminrahkan kehitysalue on aivan vieressä.

"Mieli, se sanoton kieli"
MIELI MAHDOLLISTAA, MIELI ESTÄÄ, MITEN
OLLA AJATTELEMATTA MITEN OLLA
SAIRASTUMATTA, MITEN SE KAIKEN KESTÄÄ,
MITEN SE MEITÄ OHJAA TOIMIMAAN JA
OPPIMAAN."
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MINDSET- AJATTELEN ETTÄ PYSTYN

NIIN TAI NÄIN
AINA
VÄÄRINPÄIN!
Paine,
kasvattaa
sietokykyä
mutta voi myös
rikkoa mieltä
liiallisina
annoksina.
Painovoima on
tehty
rikottavaksi.
Niin myös
ajatukset etten
pystyisi!

MIKSI
MINDSET- SOS?
Viime kevään näytökset ja nyt joulunäytös on jouduttu
perumaan tai jätetty tarkoituksella pitämättä korona
luomien rajoitteiden ja epätietoisuuden vuoksi.
Innosta esiintyä ja innoittaa muita esiintymään.
Oppilaiden toiveesta!
Halusta luoda turvallinen ympäristö totutella
esiintymään. Antaa mahdollisuus myös epäonnistua ja
poistaa paineet traumaattisista
esiintymiskokemuksista.
Huoli ihmisten hyvinnvoinnista ja siitä miten mieli
vaikuttaa ihan kaikkeen.
Kokemukset miten monien mielenterveys talvella ja
keväällä menee huonompaan suuntaan. Miten monet
asiat vaikuttavat ja miten me ajattelemme asioista
siihen miten toimimme.

Sosiaalistensuhteiden ja mahdollisuuksien tärkeys etenkin näinä vaikeina
aikoina ja ihmiset tarvitsevat leipää sekä sirkushuveja enemmän kuin koskaan.
Tarve työllistyä ja päästä tekemään koska moni projekti on laitettu jäihin
koronan takia. Meillä ryhmät ovat pieniä alle 8 hengen ryhmiä joten onneksi
olemme aika hyvin pystyneet työskentelemään ja treenaamaan.
Halu toteuttaa ja nostaa Kangasalan kulttuuria uudelle tasolle.
Moni haaveilee isoista lavoista ja Amerikan unelmasta, jota minäkin olen elänyt
ja kouluttautunut Hollywood valmentajan kanssa mutta nyt koronan vuoksi on
herätty että Hollywood voi tulla Tampereelle ja itse heräsin että voin toteuttaa
unelmat isoista teoksista Kangasalla.
Huoli ihmisten mielenterveydestä ja miten jo lapsena tietyt kokemukset ja
lannistamiset voivat aiheuttaa aikuisena kipuilun ja sairastumisen. Vaikutukset
oppimiseen ja menestymiseen.
Kiinnostus sosiaaliseen sirkukseen. Kts. liitteet koulutusmateriaalista.
Itsensä kehittäminenn ohjaajana ja käsikirjoittajana.

