
 
THE BEAT OF DANCE 
 
 

Ke 9.3.2022 Vimmassa (Aurakatu 16) 
Tapahtuma harjoituksineen on klo 9.00–14.00 välisenä aikana. Tarkempi aikataulu selviää kun ilmoittau-
tuminen päättyy.  
 
 
On myös edelleen mahdollista, että fyysinen tapahtuma Vimmassa joudutaan kokonaan perumaan. Tie-
dottakaa tämä selkeästi oppilaille jotka alkavat työstää koreografiaa. Jos näin käy, tapahtuma järjestetään 
videokatselmuksena ja silloin se on osallistujille maksuton. 

 
 
 Estradi on vapaa oppilaiden tanssiesityksille! 
 Tule esiintymään ja / tai nauttimaan esityksistä!  
 Pisteitä ei jaeta, eikä esityksiä laiteta paremmuusjärjestykseen, mutta saatte palautetta asiantuntija-

raadilta. Raatilaiset ovat tänäkin vuonna Turun ammattikorkeakoulun tanssinopettajaopiskelijoita. 
 Tanssin aihe on tällä kertaa ”Kohtaamisia”. Millaisia erilaisia kohtaamisia voi ihmisten välillä olla? Entä 

miten kohtaamme esim. erilaisuutta, tuntematonta, pelkoa, iloa? Jokainen koreografia voi käsitellä ai-
hetta vapaasti omalla tavallaan. Tanssilajia tai -muotoa ei myöskään ole rajattu. Toivomme rajoja rik-
kovaa ja rohkeaa lähestymistapaa sekä musiikkivalintojen että koreografian suhteen; aina ei kannata 
tarttua ensimmäiseen tai helpoimpaan 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. 

 Ryhmät otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Esityksen maksimipituus on 4 minuuttia. Koska maalis-
kuuhun on vielä aikaa, emme pysty sanomaan, montako osallistujaa voidaan ottaa mukaan. Ilmoittau-
tukaa siis ajoissa, jotta varmistatte paikkanne tapahtumassa. 
 
Lähtökohtaisesti otamme mukaan vain ryhmiä (vähintään kaksi tanssijaa). Mikäli määräaikaan men-
nessä esityksiä ilmoittautuu alle maksimin, voimme ottaa myös sooloja mukaan.  
 
Tänä vuonna emme ota katsomoon ulkopuolista yleisöä tämän hetkisen tiedon mukaan. Esitysten vi-
deointi oman piirin katseluun on sallittua, ellei sitä erikseen kielletä jonkin esityksen kohdalla. 

 Ryhmällä tulee olla tapahtumassa mukana ilmoittautumisessa nimetty opettaja, joka vastaa etukäteen 
ilmoittautumisesta ja ryhmän 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 5 euroa / osallistuja. Opettaja pääsee ryhmän mukana ilmaiseksi. Turkulaiset 
koulut: muistakaa, että voitte hyödyntää elämyspolkua tapahtumaan osallistumisessa!  
 

Ohjeet ilmoittautumiseen, musiikin lähettämiseen, maksuohjeet ja päivän alustava aikataulu tiedotetaan 
myöhemmin. 
 


