
Arkistoperformanssia, klassikkoja ja uusia koreografioita 
 
Oulussa on mahdollista opiskella kansantanssia pääaineena seuraavan kerran syksystä 2023 
lähtien. 

Oamk Dance eli Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksen tanssijat nähdään jälleen
Folklandialla. Oulussa koulutetaan tanssinopettajia jo yli kolmen vuosikymmenen kokemuksella. 
Maailmanlaajuisestikin erityinen koulu tuo yhteen tulevaisuuden tanssin tekijöitä hyvin erilaisista 
tanssillisista taustoista. Tanssikasvatuksen näkökulma voi olla lähtökohdiltaan esittävä, sosiaalinen
tai kilpailullinen ja kaikki mahtuvat kasvamaan Oamkin monikulttuurisessa tanssiyhteisössä.  

Oamkissa opiskellaan monipuolisesti sekä yksin ja parin kanssa, että ryhmässä tanssittavia tanssin 
muotoja. Opinnoissa voi syventyä kansantanssiin, paritanssiin, showtanssiin tai balettiin. 
Opintoihin sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Seuraava 
yhteishaku alkaa maaliskuussa 2023 ja kevään sisäänotossa painotetaan kansantanssin ja baletin 
pääaineopintoja. 

Folklandia 2023-risteilylle Oamk Dance tuo kolme esitysprojektia.

Mestarikansantanssija Antti Savilammen ikoninen polskakoreografia Vaellus herää jälleen eloon. 
Teoksessa kiteytyy esittävän kansantanssin 90-luvun nousukiidon parhaimmat puolet. Polskan 
askelluksia polveileva esitys nähdään Starlightin estradilla osana Eläköön Folk-gaalaa. Muusikot 
ovat Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän 2. vuosikurssin opiskelijoita lehtori Petri 
Praudan johdolla. Tanssin harjoittamisesta vastaa Oamkin tanssin lehtori Milla Korja.

Vaellus

koreografia: Antti Savilampi

sävelmä: Himlens Polska

musiikki: viulu: Touko Kentala, Eemeli Pruiksma, Henrica Westerholm, cittern: Petri Prauda laulu: 
Laura Reunanen, Helena Taskila panhuilu: Helena Taskila

tanssi: Tatu Aspelund, Eeva-Maria Kauniskangas, Petri Kauppinen, Milla Korja, Ida Kujala, Jenna-
Riikka Mäkinen, Rene Ounaslehto ja Nelli Terävä 

   

Arkistonapanterit on performanssimuotoinen kurkistus arkistomateriaaleihin. Tässä projektissa 
arkistoja pölyyttävät Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän 2. vuosikurssin opiskelijat ja 
Oamkin tanssinopettajaopiskelijat. Arkistokortit syttyvät eloon, kun arkistoista löytyneet melodiat,
tanssimuistiinmerkinnät ja tarinat törmäävät nykyajatteluun. Arkistonapantereja pääsee 
nauttimaan estoitta eri puolilla laivaa. 

Arkistonapanteri #1 Jenna-Riikka Mäkinen, Rene Ounaslehto ja Laura Reunanen

Arkistonapanteri #2 Ida Kujala, Eemeli Pruiksma, Nelli Terävä ja Henrica Westerholm

Arkistonapanteri #3 Tatu Aspelund, Eeva-Maria Kauniskangas, Touko Kentala ja Helena Taskila



Uudet ryhmäkoreografiat ovat kansantanssia pääaineenaan opiskelevien koreografisia 
työnäytteitä. Koreografisten opintojen kolmannessa vaiheessa tuotetut esitykset tutkivat 
ryhmässä tanssimisen näyttämöllisiä mahdollisuuksia Oamkin tanssin lehtori Milla Korjan 
ohjaamana. Ryhmäkoreografiat nousevat Starlightin näyttämölle lauantaina. 

OamkTreffit on tanssinopettajakoulutuksen tapaaminen messukannella. Tule tapaamaan Oulun 
koulun käyneitä, siellä vierailleita sekä oppilaitoksen henkilökuntaa. Vapaamuotoisilla treffeillä 
saat tietoa käynnissä olevista hankkeistamme sekä kuulla koulutuksen kuulumisista. Kiinnostaako 
kansantanssin opiskelu tai mitä kaikkea vuonna 1991 perustetusta koulusta valmistuneet tekevät 
tänä päivänä?    

Oamk Dance Folklandialla 13.-14.1.2023

ELÄKÖÖN FOLK! Starlight Palace pe 13.1. klo 19.00
Arkistonapanterit eri puolilla laivaa la 14.1. klo 9.00–10.00 ja 14.00–15.00 
Folkmessut la 14.1. klo 10.00-12.00
Tanssikavalkadi Starlight Palace la 14.1. klo 11.00
OamkTreffit konferenssitilat 5. kansi la 14.1. klo 13.00–14.00

Facebook:
https://www.facebook.com/oamkdance/

Instagram:
https://www.instagram.com/oamkdance/

verkkosivu:
https://www.oamk.fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot/tanssinopettaja-amk


