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Viime	  vuosi	  2018	  oli	  minulle	  uusien	  avauksien	  aikaa.	  Sain	  mahdollisuuden	  tehdä	  useita	  mielenkiintoisia	  ja	  
tunteita	  herättäviä	  yhteistyöprojekteja	  upeiden,	  eri	  alojen	  taiteilijoiden	  kanssa.	  	  
	  
Olen	  tehnyt	  pitkän	  uran	  klassisen	  baletin	  saralla,	  mutta	  tanssi	  on	  minulle	  ennen	  kaikkea	  ilmaisun	  kanava.	  
Siksi	  pidän	  luontevana	  tehdä	  poikkitaiteellista	  yhteistyötä	  muidenkin	  kuin	  tanssijoiden	  kanssa.	  Omassa	  
ilmaisussani	  baletti	  on	  kuitenkin	  edelleen	  läsnä	  –	  joskus	  vain	  ohimenevänä	  viitteenä,	  toisinaan	  enemmän	  
tilaa	  ottaen.	  	  	  
	  
Poikkitaiteellinen	  yhteistyö	  on	  ollut	  riemullisen	  hedelmällistä	  sekä	  meidän	  taiteilijoiden	  että	  yleisön	  
näkökulmasta.	  Uskon,	  että	  olemme	  onnistuneet	  toteuttamaan	  eri	  lähtökohdista	  ja	  eri	  keinoilla	  yhteistä	  
ydintehtävää:	  herättämään	  tunteen	  ja	  jättämään	  jäljen	  katsojan	  ajatuksiin.	  	  
	  
Samoissa	  kiehtovissa	  yhteistyön	  merkeissä	  on	  alkanut	  myös	  meneillään	  oleva	  vuosi	  2019.	  	  
	  
Nyt	  kevätkaudella	  olin	  esimeriksi	  mukana	  Tampere	  Chamber	  music	  -‐festivaalilla	  tammikuussa	  2019	  jo	  
kolmatta	  kertaa.	  	  
	  
Yhteisteokseni	  opperalaulaja	  Pia	  Freundin	  kanssa,	  From	  the	  Grammar	  of	  dreams	  ja	  Lohn,	  saavat	  uusia	  
esityksiä	  Tampere-‐talossa	  Kaija	  Saariaho	  kylässä	  -‐tapahtumassa	  maaliskuun	  alussa	  sekä	  Kajaanin	  
runoviikolla	  heinäkuussa	  2019.	  
https://tampere-‐talo.fi/tapahtumat/grammar	  
	  
Koreografi	  Jouka	  Valkaman	  kanssa	  tekemäni	  yhteistyön	  hedelmiä	  nähdään	  lavalla	  huhtikuussa	  
Kansallisbaletin	  nuorisoryhmälle	  toteutetussa	  Next	  Steps	  -‐illassa.	  Neljän	  teoksen	  illan	  ohjelmistossa	  on	  kaksi	  
kantaesitysteosta	  sekä	  kaksi	  kiinnostavaa	  katkelmaa	  klassisen	  baletin	  helmistä.	  	  
https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-‐ja-‐liput/next-‐steps/	  
	  
Maaliskuussa	  nähtävässä	  Viiltäviä	  viestejä	  -‐teoksessa	  esiinnyn	  Hyvinkään	  orkesterin	  	  kanssa	  yhdessä	  
koreografi	  -‐tanssija	  Mikko	  Lampisen	  kanssa.	  Tiedossa	  on	  värikylläinen,	  kaikkia	  aisteja	  hivelevä	  ilta.	  	  
http://www.hyvinkaanorkesteri.fi/event/viiltavia-‐viesteja/	  
	  
Tanssijan	  ja	  koreografin	  töiden	  lisäksi	  olen	  jo	  useampia	  vuosia	  toiminut	  myös	  luennoitsijana	  kehonhuollon	  
ja	  laajemmin	  hyvinvoinnin	  asialla.	  Kehittämieni	  Minnan	  metodien	  merkeissä	  jatkan	  tänä	  vuonna	  yhteistyötä	  
Sportspotin	  kanssa	  hienojen	  urheilijoiden	  joukossa.	  
https://sportspot.fi/urheilija/minna-‐tervamaki/	  
	  
	  
Lisätiedot:	  
Minna	  Tervamäki	  minna(at)minnatervamaki.com	  
	   	  	  


