
THE BEAT OF DANCE 
 

 

Ke 13.3.2019 
Turun työväenopistolla 

 
 
 Estradi on vapaa oppilaiden tanssiesityksille! 
 Tule esiintymään ja / tai nauttimaan esityksistä! Kutsukaa katsomoon myös vanhempia, isovanhem-

pia… 
 Pisteitä ei jaeta, eikä esityksiä laiteta paremmuusjärjestykseen, mutta saatte palautetta asiantuntija-

raadilta. Raatilaiset ovat tänäkin vuonna Turun ammattikorkeakoulun tanssinopettajaopiskelijoita. 
 Tanssin lähtökohtana on tällä kertaa kysymys ”Mikä on sinun supervoimasi?” Meistä kaikista löytyy 

voimaa ja vahvuuksia. Joskus ne voivat olla helposti nähtävissä ja tunnistettavissa, joskus supervoima 
voi olla myös hiljaisempaa laatua. Jokainen koreografia voi käsitellä aihetta vapaasti omalla tavallaan. 
Tanssilajia tai -muotoa ei myöskään ole rajattu. Toivomme rajoja rikkovaa ja rohkeaa lähestymistapaa 
sekä musiikkivalintojen että koreografian suhteen; aina ei kannata tarttua ensimmäiseen tai helpoim-
paan ideaan. Lähtekää etsimään ennakkoluulottomasti!   

 Tanssi voi olla opettajan ja oppilaiden yhteistyön lopputulos tai kokonaan oppilaiden oma tuotos. Toi-
vomme kuitenkin, että opettaja seuraisi prosessin etenemistä ja ohjaisi sitä tarpeen mukaan siten, et-
tä lähtökohta on vuoden teema sekä omaperäinen ja ikäryhmälle sopiva liikemateriaali. 

 Esityksiä otetaan mukaan maksimissaan 25. Lähtökohtaisesti otamme mukaan vain ryhmiä (vähintään 
kaksi tanssijaa). Mikäli määräaikaan mennessä esityksiä ilmoittautuu alle 25, voimme ottaa myös soo-
loja mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Esityksen maksimipituus on 4 minuuttia. 

 Ryhmällä tulee olla tapahtumassa mukana opettaja, joka vastaa etukäteen ilmoittautumisesta ja ryh-
män tiedottamisesta sekä ryhmästä paikan päällä. Esim. vanhemmat eivät voi ottaa vastuuta näitä 
asioita, koska kyse on koulun toiminnasta. 

 Esiintyviä ryhmiä voi tulla noin kaksi / koulu suhteutettuna koulun kokoon; eli yhdistäkää voimia. Suur-
ten koulujen kohdalla voimme neuvotella erikseen yli kahden ryhmän mahdollisesta osallistumisesta.  

 Osallistumismaksu on sekä esiintyjille että katsojille 5 euroa / henkilö. Opettaja pääsee ryhmän muka-
na ilmaiseksi. Turkulaiset koulut: muistakaa, että voitte hyödyntää elämyspolkua tapahtumaan osallis-
tumisessa!  
 

Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse pe 15.2.2019 mennessä osoitteeseen katri.nirhamo@turku.fi. JA 
paivi.hyytia@turku.fi. Kertokaa ilmoittautumisessa seuraavat asiat: 
 
- yhteyshenkilö (opettaja) ja hänen yhteystietonsa (puhelin, sähköposti) 



- koulu ja onko kyseessä alakoulu, yläkoulu vai lukio 
- esitysten lukumäärä 
- esiintyjien lukumäärä / esitys 
- esiintyjien luokka-aste 
- esityksen / esitysten nimi /nimet 
 
Boldatut kohdat on ehdottomasti ilmoitettava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, muita kohtia 
voi täydentää myöhemmin. Esiintyvät ryhmät otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Toimikaa siis nopeas-
ti. 
 
Osallistumismaksu on sekä esiintyjille että katsojille 5 euroa / henkilö. Opettaja pääsee ryhmän mukana 
ilmaiseksi. Turkulaiset koulut: muistakaa, että voitte hyödyntää elämyspolkua tapahtumaan osallistumi-
sessa!  
 
Maksun voi suorittaa etukäteen tilille: 
Liedon Säästöpankki 
Koulutanssin Tuki Ry 
FI94 4309 1020 1036 00 

 
Voitte myös pyytää laskun rahastonhoitajaltamme Päivi Hyytiältä, paivi.hyytia@turku.fi. Ilmoittakaa tällöin 
hänelle selkeästi osallistujien lukumäärä ja koulun sekä yhteyshenkilön nimi. Ottakaa maksukuitti mukaan 
tapahtumaan, mikäli mahdollista. Voitte maksaa myös paikanpäällä, silloin käy vain käteinen ja tasaraha. 
Kaikki rahaliikenteeseen liittyvät tiedustelut voi osoittaa suoraan Päiville. 
 
Musiikki tulee lähettää Mp3 -muodossa suoraan ääniteknikolle ennen sovittua päivämäärää. Ilmoittautu-
neille lähetetään tästä tarkemmat ohjeet päivämäärineen.  

 
 
 
Päivän alustava aikataulu 

Harjoitusajat:   
08.30 alkaen   yläkoulut 

lukiot 
alakoulut 

Näytös alkaa klo 12.00 ”ikäjärjestyksessä” (alakoulut, yläkoulut, lukiot). Aikataulu riippuu ilmoittautunei-
den ryhmien lukumäärästä. Tapahtuma loppuu viimeistään klo 14. Osallistujat saavat lähempänä tapah-
tumaa vielä erillisen ohjekirjeen tarkkoine aikatauluineen. 

 
Lisätietoja antaa Katri Nirhamo: katri.nirhamo@turku.fi. tai puh. 040-5244554. 
 
Maksuasioissa ota yhteyttä Päivi Hyytiään paivi.hyytia@turku.fi 


