21.7. / 14.00 Imatra-sali, Scandic Valtionhotelli (kongressisiipi)
BAD ROADS, elokuva (Ukraina / Ukraine)
Kesto: 105 min Liput: / Tickets 5,00€
(LIPUT VAIN OVELTA / TICKETS ONLY FROM THE DOOR)

Tuki Ukrainan hyväksi / In support of Ukraine.

Elokuva on ukrainankielinen ja tekstitys englanniksi
(subtitles in English)

SECOND PLACE AWARD (VERONA FILM CLUB AWARD)
AT VENICE INTERNATIONAL FILM CRITICS’ WEEK 2020
Neljä lyhyttä tarinaa, jotka tapahtuvat Donbassin sodan aikana.
Turvallisia paikkoja ei ole, eikä kukaan voi ymmärtää, mitä tapahtuu.
Jopa silloinkin, kun ihmiset ovat loukussa kaaoksen keskellä, onnistuu
joku käyttämään valtaa toisiin nähden. Mutta tässä maailmassa,
jossa huominen ei ehkä koskaan saavu, eivät kaikki ole haavoittuvia
ja huonokuntoisia – jopa viattomimmat uhrit saattavat saada vuoron
ottaa ohjat käsiinsä. Kohtalolla on tuhansia vaihtoehtoja.
Four short stories are set along the roads of Donbass during the war.
There are no safe spaces and no one can make sense of just what is
going on.
Even as they are trapped in the chaos, some manage to wield
authority over others. But in this world, where tomorrow may never
come, not everyone is defenseless and miserable. Even the most
innocent victims may have their turn at taking charge.
Director and writer: Natalya Vorozhbit
Cast: Igor Koltovskyy, Anna Zhurakovskaya, Maryna Klimova, Yuri
Kulinich, Zoya Baranovskaya

21.7. / 17.00 Koskenparras
FESTIVAALIN AVAJAISET – Imatran kaupungin tervehdys
Festivaalin avaa Imatran vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden

21.7. / 19.00 ja 22.7. / 18.00 Koskenparras
YO-YO Tanssiteatteri Cia. Hastaqueªcabe (Spain)
Kesto: 21 min

21.7. / 17.15 Koskenparras
PK KERÄNEN & LEIJA LAUTAMAJA (Finland)
Kesto: 60 min
Legendaarisesta 22-Pistepirkoista tuttu laulaja-lauluntekijä PK Keränen nousee Imatralla lavalle haitaristi Leija Lautamajan kanssa,
joka on erikoistunut pohjoismaiseen kansanmusiikkiin.
Hänen instrumenttejaan ovat diatoninen 3-rivinen haitari sekä polkuharmoni. Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalilla kuullaan mm. PK:n
alkuvuodesta 2020 julkaistun, ensimmäisen Serobi Songs-soololevyn omaleimaisia kappaleita ja skaala ulottuu stomp-bluesista
tummasävyiseen poppiin. Kaikeksi onneksi levyn koko materiaali
päätyi norjalais-tanskalaiseen tv-sarjaan Between Us. Ensimmäinen
single Let Go on sarjan tunnusmusiikkina.
PK Keränen, a singer-songwriter familiar from his the legendary
band 22-Pistepirkko, will take
the stage in Imatra with accordionist Leija Lautamaja, who specializes in Nordic folk music.
Her instruments include a diatonic 3-line melodeon as well as a reed
organ. The Black and White Theater Festival will feature e.g. Distinctive songs from PK Keränen´s first Serobi Songs solo album,
released in early 2020. The scale ranges from Stomp blues to
dark pop. Lucky enough all the album’s material eventuated to the
Norwegian-Danish tv-series Between Us. The first single Let
Go is the main title of the series.

Espanjasta saapuu tanssiteatteri Cia. Hastaqueªcabe, sekä tanssijat
Victor Fernandes ja Mayte Tortoza nykytanssiesityksellään Yo-yo.
Projekti perustuu kehomme liikkeiden tutkimiseen ja kahden kehon
väliseen leikilliseen dialogiin. Teos lähtee kaaoksesta ja muuttuu
pikkuhiljaa monimutkaisiksi fyysisisiksi liikkeiksi. Kehomme käyttäytyy
lelun tavoin, ylös, alas ja ravistellen kuin kyseessä olisi vain kangas.
It tells the story of two people who seek, through a shared journey,
their identity. Their behaviors and movements create a dialogue
between their bodies, thus generating an ordered chaos, which refers
to the up and down movement of the YO-YO toy.
Developing as well as the emotional imbalance that causes the
search for stability.

Kamran Shahmardanin
teos ”Kaikki musiikkini”
ilmestyy pian.
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21.7. / 20.00 Teatteri Imatra
TELL ME A BETTER STORY 1
Tanssiteatteri cie toula limnaios (Germany)
Kesto: 70 min Liput / Tickets 22,00€ - 26,00€
Berliinistä saapuu Imatralle tanssiteatteri cie toula limnaios kahdella
eri esityksillä Tell me a better story 1 ja Tell me a better story 2.
Tell me a better story 1 ja 2 on sarja soolo-/duettokappaleita, jotka
kehitettiin ryhmälle eristyneisyyden ja pandemian aikana, jolloin
kohtasimme epävarmuutta ja epätoivoa, katsomme olematonta
tulevaisuutta, koimme jokaisen päivän uudestaan. Annoimme toisillemme tämän ”arvokkaan ajan” ja antauduimme kehitysprosessille,
joka tarttui meihin odottamatta ja vei meidät mukaan.
Tell me a better story 1 is the first part of a series of solo / duet
pieces that were developed for the ensemble during the period of
isolation and Pandemic. faced with uncertainty and Desperation,
looking at an inexistent future, we experienced every day anew. we
gave each other this “valuable time”, and surrendered to a development process that grabbed us unexpectedly, and simply took us
away. enriching like a blessing, in Retrospect.

22.7. / 12.00, 17.00 - 23.7. / 12.00, 14.00 Koskenparras
LATIN DUO in THE CONCERT BACAME NOT CONCERT
Latin Duo (Argentine/Peru) Klovneria ja sirkusta
Kesto: 30 min
Argentiinalaisia ja perulaisia vaikutteita yhdistelemällä luodaan
elävästä musiikista ja klovnien näytelmästä taiteellinen show, jota
yhteistyö yleisön kanssa maustaa. Täynnä yllätyksiä oleva, hämmästyttävää kykyä osoittava, erottamaton kaksikko kutsuu katsojia
pohtimaan, herättää suuria tunteita ja kunnioitusta. Sanat jäävät
taakse, musiikki vaihtuu maiseman mukana ja taiteilija muodostaa
ainutlaatuisen yhteyden jokaiseen yleisön jäseneen.
Latin Duon perustivat perulainen Rodrigo Möller ja argentiinalainen
Caterina Stefanoff v. 2009, jolloin he aloittivat retkensä yhteisten
sirkusesitysten luomisen ja toteuttamisen parissa.

the Charisma of every dancer and their Personality has always been
characteristic of our work. their individual strengths will be Unveiled
in six solos and a duet, reflecting the personalities of our ensemble,
whose character and aura are always present on the stage, and
imprint the work of the cie. Toula limnaios.

Combining Argentinian and Peruvian influences, a show composed
of clown acts, artistry and live music is created – and engagement
with the audience spices it up. Showing astonishing ability and
always full of surprises, this inseparable duo invites us to and to
reflect, and fills the audience with awe and emotion. Words are left
behind, the music changes with the scenery, and the artist forms a
unique connection with every single member of the audience.
Latin Duo, composed by Rodrigo Moller of Peruvian nationality and
Caterina Stefanoff of Argentine nationality, was formed in 2009.
Together they begin their route of creation and realization of circus
shows.

concept/choreography/ costumes: Toula Limnaios
music: Ralf R. Ollertz, Paul Tinsley
dance/creation: Laura Beschi, Alessio Scandale, Hironori Sugata,
Karolina Wyrwal
technical director/lightdesign; Felix Grimm
space/costumes: Antonia, Limnaios, Toula Limnaios
choreographic assistance: Ute Pliestermann
lighting & stage technics: Domenik Engemann, Jan Römer
photos: Cyan / cie.toula limnaios

Vuoden 2022 tapahtumaa ovat tukeneet:
Imatran kaupunki, Taiteen Edistämiskeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Karjalan Kulttuurirahasto,
Mainostoimisto Dominus, Stora Enso, Ravintola Buttenhoff, Scandic
Valtionhotelli, Imatran Kylpylä, Karelia Gourmet / Villa Malmi, Virkistysaluesäätiö, Etelä-Karjalan Liitto, Gosaimaa, Kulttuuritila Nuijamies, Irti
Teatteri, TINFO, Uutisvuoksi, Eesti Instituut, Imitsi. Leipomo Toivonen,
Kent – Pizza & Steak House, Ravintola Kulmahuone, Verhoomo Ajan
takaa, Mai-Art Gallery, Tanssistudio Jami, Gaia Music
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22.7. / 14.00 Pikku Hiisi -näyttämö, Teatteri Imatra
TALO HORJAHTI Lukudraama/ Closet drama
Mustan ja Valkoisen Teatteri /Teatteri Imatra (Finland)
Kesto: 90 min Liput / Tickets 10,00€
(LIPUT VAIN OVELTA / TICKETS ONLY FROM THE DOOR)

Ukrainan tueksi yhteistyössä TINFOn kanssa / In support
of Ukraine in co-operation with TINFO
Ukrainalaisten näytelmäkirjailijoiden kirjeitä, päiväkirjamerkintöjä ja
monologeja sodan keskeltä on käännetty suomeksi ja koottu yhteen.
Talo horjahti – kirjoituksia Ukrainasta -tekstikokonaisuuden ovat
koonneet ja kääntäneet yhdessä taiteilijat, kääntäjät ja aktivistit Suomesta, Ukrainasta ja Venäjältä. Tekstit on sovittanut kokonaisuudeksi
näytelmäkirjailija Elli Salo.
Mustan ja Valkoisen Teatteri tukee Venäjän hyökkäyksen kohteeksi
joutuneita ukrainalaisia lapsia lukemalla ukrainalaisten näytelmäkirjailijoiden ja venäläisten toisinajattelijoiden tekstejä. Yhteistyössä
Teatterin tiedotuskeskus TINFO.
The letters, diary entries and monologues of Ukrainian playwrights
from the middle of the war have been translated into Finnish and
compiled. The house was swayed - writings from Ukraine - have been
compiled and translated by artists, translators and activists from Finland, Ukraine and Russia. The texts have been arranged as a whole
by playwright Elli Salo.
The Black and White Theatre supports Ukrainian children who have
been attacked in Russia by reading texts by Ukrainian playwrights
and Russian dissidents. In collaboration with the Theater Information
Center TINFO.
ohjaus / directed by Kamran Shahmardan
näyttämöllä / on the stage: Ulla-Maija Järnstedt and Kari Kinnari
valot ja ääni / lights and sound: Keijo Miettinen

22.7. / 20.00 Teatteri Imatra
TELL ME A BETTER STORY 2
Tanssiteatteri cie toula limnaios (Germany)
Kesto: 70 min Liput / Tickets 22.00€ - 26,00€
Berliinistä saapuu Imatralle tanssiteatteri cie toula limnaios kahdella
eri esityksillä Tell me a better story 1 ja Tell me a better story 2.
Tell me a better story 1 ja 2 on sarja soolo-/duettokappaleita, jotka
kehitettiin ryhmälle eristyneisyyden ja pandemian aikana, jolloin
kohtasimme epävarmuutta ja epätoivoa, katsomme olematonta
tulevaisuutta, koimme jokaisen päivän uudestaan.
Annoimme toisillemme tämän ”arvokkaan ajan” ja antauduimme
kehitysprosessille, joka tarttui meihin odottamatta ja vei meidät
mukaan.
Tell me a better story 2 is the second part of a series of solo / duet
pieces that were developed for the ensemble during the period of
isolation and pandemic. faced with uncertainty and desperation, looking at an inexistent future, we experienced each day anew. we gave
each other this »valuable time«, and surrendered to a development
process that grabbed us unexpectedly, and simply took us away.
enriching like a blessing, in retrospect.
concept/choreography/costumes: Toula Limnaios
music: Ralf R. Ollertz, Paul Tinsley
dance/creation: Laura Beschi, Alessio Scandale, Hironori Sugata,
Karolina Wyrwal
technical director/lightdesign: Felix Grimm
space/costumes: Antonia, Limnaios, Toula Limnaios
choreographic assistance: Ute Pliestermann
lighting & stage technics: Domenik Engemann, Jan Römer
photos: Cyan and cie.toula Limnaios

23.7 / 13.00 Imatra-sali, Scandic Valtionhotelli (kongressisiipi)
THE BODY AND THE NAME, lyhytelokuva (England)
Kesto: 15 min
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THE BODY AND THE NAME Lyhytelokuva, 2020. Mary makaa
ruumishuoneessa. Vaikka hän on kuollut, pohtii hän edelleen tietoisesti menneisyyttään ja suhdetta rakastajaansa. Vartija Doyle katselee
hänen kehoaan ja tutkii yhteyttä hänen ruumiinsa ja nimensä välillä.
THE BODY AND THE NAME Short Film, 2020. Mary lies in a
morgue. Although dead, she’s still conscious contemplating her past
and the relationship with her lover. The warden Doyle gazes at her
body and explores the connection between her body and her name.
Director: Christina Ruloff with Suzy Cooper and Richard Lynch
Screenplay: Howard Barker
Cinematography: Irene Gomez-Emilsson
Sound Design & Re-Recording Mixing: Thomas Gassmann
Colour Grading: Alex Grigoras
Production: Ruloff Films.

SUUREMPAA
SOPIVAMPI
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LAPPEENRANTA | IMATRA

23.7 / 15.00 Koskenparras kävelykatu
Raivo Taffenau duo (Viro / Estonia)
Kesto: 40 min
Raivo Tafenau on yksi Viron tunnetuimmista saksofonisteista. Hän
on julkaissut yli 10 levyä ja osallistunut moniin studioprojekteiihin.
Hän järjestää myös jaff-festivaalia Taff: fest ja on tervetullut vieras
monissa eri kokoonpanoissa. Hänelle on myönnetty kaikki mahdolliset Viron jazzmuusikoiden palkinnot. Hänen viimeisin albuminsa
Tallinnan kamariorkesterin kanssa voitti Viron kulttuuripalkinnon.
Raivo Tafenau esiintyy Imatralla Suomessa pitkään asuneen kitaristin
ja kitaransoiton opettajan Jaan Jaansonin kanssa, joka on Virossa
hyvin pidetty jazzmuusikko.
Raivo Tafenau is one of the most famous saxophonists in Estonia.
He has released more than 10 records and participated in many
studio projects.He also hosts the jaff festival Taff: fest and he is a
welcome guest in many different ensembles. He has been awarded
all possible prizes for Estonian jazz musicians. His latest album with
the Tallinn Chamber Orchestra won the Estonian Culture Prize. Raivo
Tafenau performs in Imatra with Jaan Jaanson. Jaanson is a guitarist
and guitar teacher who has lived in Finland for a long time. Jaan
Jaanson is a well-liked jazz musician in Estonia.

PHOTO: SIIM VAHUR

23.7. / 18.30 Teatteri Imatra
V**** SOTA. UKRAINA. KIRJEITÄ RINTAMALTA
Vaba Lava (Viro / Estonia)
Kesto: 90 min / Liput: 24€ - 28€
Tämä on näytelmä sodasta. Siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Siitä,
kuinka sota alkoi. Siitä, mitä tapahtuu ihmisille, jotka sota erottaa.
Mitä he näkevät, mitä he tuntevat ja mitä he ajattelevat. Tämä on
dokumentaarinen todiste kirjeinä, joita tällä hetkellä Ukrainassa ja
Venäjällä olevat ystävät kirjoittavat toisilleen päivittäin.
Dokumentaarisen esityksen on ideoinut arvostettu näyttelijä ja ohjaaja Julia Aug, joka on koonnut tekstejä omasta kirjeenvaihdostaan
Ukrainan pommisuojissa olevien ystävien ja teatteri-ihmisten kanssa.
Kyseessä on projekti, joka ei ole vain teatteriesitys, vaan myös elävä
kronikka siitä, mitä tapahtuu juuri nyt meidän aikanamme, ympärillämme ja elämässämme. Näytelmällä on selvä alku, mutta se ei ole
vielä ohi. Se ei pääty ennen Venäjän sodan päättymistä Ukrainassa.
This is a play about war. From what is happening now. About how
the war started. What happens to people who are separated by war.
This is documentary evidence in letters that friends currently in Ukraine and Russia send to each other every day. The author of the idea is
the actor and director Julia Aug. The basic text is her correspondence
with friends in bomb shelters in different cities of Ukraine. It is not just
a theatrical production, but a living chronicle of what is happening
right now, in our time, around us and in our lives.
Author and stage director: Julia Aug
Set designer: Katharina Kuusemets
Video designer: Laura Romanova
Light designer: Priidu Adlas (Eesti Draamateater)
Musical director: Ardo Ran Varres
Translation to Estonian: Tiit Alte
Translation to Finnish: Katri Lätt and Anne Hinkkanen
On stage: Ivo Uukkivi (Eesti Draamateater), Rea Lest, Simeoni
Sundja, Loviise Kapper, Harald T. Rosenstrøm (NO)
Photos Siim Vahur

23.7. / 15.40 ja 19.30 Koskenparras kävelykatu
SUVOROV BAND (Suomi / Finland)
Kesto: 20 min
Suvorov band näyttää katusoittobändiltä, mutta kuulostaa musiikkiteatterilta. Esitys perustuu Generalissimus Alexander Suvorovin
elämään ja tekoihin 1700 -luvulla. Musiikki esitetään punk -asenteella, mutta genressä seilataan vahvasti laidasta laitaan. Suuri osa
musiikista on niin sanottua maisemointia.
Suvorov band looks like street band, but sounds like a musical
theater. Show is based on the life and actions of Generalissimus
Alexander Suvorov in 16th century. Music is performed with punk
attitude, but genre is varied widely. Most of the music is musical
painting.

23.7 / 20.00 Koskenparras kävelykatu
NIITTYMÄKI JA KYTÖMÄKI DUO (Finland)
Kesto: 40 min
Kahden naisen duo taikoo nostalgiaa ja tunnelmaa upeiden
jazzklassikkokappaleiden myötä klubeihin, pubeihin ravintoloihin ja
tapahtumiin. Ohjelmistossa myös valtavan hyvän vastaanoton saanutta kaksikon omaa tuotantoa sävellettynä suomalaiseen klassikkorunouteen sekä Mariinan teksteihin.
Niittymäki and Kytömäki duo creates nostalgic atmosphere performing beautiful jazz pieces to different clubs, pubs, restaurants and
events. In their program there’s warmly recieved compositions based
on finnish classic poetry and texts written by Mariina.

23.7 / 21.15 Koskenparras kävelykatu
JAMALA – Euroviisujen voittaja v. 2016 (Ukraina /Ukraine)
Kesto: 75 min Liput / Tickets Vapaaehtoinen pääsymaksu
Ukrainan hyväksi / In support of Ukraine. 10,00€ - 50,00€
Jamalan musiikki yhdistää kauniisti soul-, jazz-, elektroniikka- ja
pop-genrejä. Hänen soundinsa ja live-esityksensä ovat Ukrainan nykymusiikkiskenen tunnusmerkki. Hänen voittonsa Eurovision laulukilpailussa vuonna 2016 vahvisti jälleen tätä asemaa. 7 studioalbumia,
useita EP:itä ja singlejä, jotka kaikki ovat saaneet vaikutteita hänen
henkilökohtaisista tunteistaan ja kokemuksistaan. Olipa kyseessä
kappale DakhaBrakhan kanssa, yhteistyö Brian Toddin kanssa tai
ääniraita elokuvaan Mr. Jones.
Jamala’s music blends soul, jazz, electronica and pop genres
beautifully. Her sound and her live performance are the hallmark of
Ukraine’s contemporary music scene. Her triumph in the Eurovision
Song Contest in 2016 once again reinforced this position. 7 studio
albums, a number of EPs and singles, all of them inspired by her
personal feelings and experiences. Whether it’s a song with DakhaBrakha, a collaboration with Brian Todd or a soundtrack to the movie
Mr. Jones.

