
The Beat of Dance 2021 järjestetään videokatselmuksena 

 

Koronatilanteesta johtuen BoD livetapahtuma Vimmassa to 11.3.2021 on peruttu. Sen 

sijaan tapahtuma toteutuu videokatselmuksena. Tässä kirjeessä saatte tarvittavat 

ennakkotiedot, jotta pystytte aloittamaan suunnittelun. Ilmoittautuneille lähetetään vielä 

erikseen tarkempi ohjeistus. 

 

 Estradi on vapaa oppilaiden tanssiesityksille! 
 

 Vastuuopettaja lähettää videoinnin tanssista myöhemmin ilmoitettavaan numeroon Whats-upilla. 
Videoinnin voi siis tehdä puhelimella tai padilla, sen kummempaa tekniikkaa ei tarvita. Videon 
lähettämisen ajankohta tarkentuu, kun tiedetään, paljonko on osallistujia. Ajankohta on 
aikaisintaan maaliskuun puolivälin paikkeilla. 
 

 Pisteitä ei jaeta, eikä esityksiä laiteta paremmuusjärjestykseen, mutta saatte palautetta 
asiantuntijaraadilta. Palautteessa ei arvioida videoinnin laadukkuutta, vaan pelkästään tanssia. 
Raatilaiset ovat tänäkin vuonna Turun ammattikorkeakoulun tanssinopettajaopiskelijoita. 

 
 Tanssin aihe on tällä kertaa ”Neljä vuodenaikaa” Käsittelyyn voi valita yhden tai useamman 

vuodenajan. Millaisia tunnelmia, mielikuvia, muistoja ja odotuksia vuodenajat herättävät? 
Millaista liikettä näistä tuntemuksista syntyy? 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 helpoimpaan ideaan. Lähtekää etsimään ennakkoluulottomasti! 
 

 Tanssi voi olla opettajan ja oppilaiden yhteistyön lopputulos tai kokonaan oppilaiden oma tuotos. 
Toivomme kuitenkin, että opettaja seuraisi prosessin etenemistä ja ohjaisi sitä tilanteen mukaan 
etänä tai lähinä siten, että lähtökohta on vuoden teema sekä omaperäinen ja ikäryhmälle sopiva 
liikemateriaali. 

 
 Esityksiä otetaan mukaan maksimissaan 20. Ryhmät otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Esityksen maksimipituus on 4 minuuttia. Esiintyviä ryhmiä voi tulla noin kaksi / koulu 
suhteutettuna koulun kokoon. Suurten koulujen kohdalla voimme neuvotella erikseen yli kahden 
ryhmän mahdollisesta osallistumisesta.  

 
 Lähtökohtaisesti otamme mukaan vain ryhmiä (vähintään kaksi tanssijaa). 

Turvallisuusnäkökohtien huomioimiseksi esitys voi kuitenkin koostua myös esim. 
kokonaisuudesta, jossa vuorottelevat pienemmät ryhmät. Muistakaa kuitenkin 4 min. aikaraja. 
Mikäli määräaikaan mennessä esityksiä ilmoittautuu alle 20, voimme ottaa myös sooloja mukaan. 

 
 Osallistumismaksua ei tänä vuonna ole, voitte siis tulla mukaan ilmaiseksi. 

 

Ilmoittautuminen osoitteeseen katri.nirhamo@turku.fi viimeistään pe 12.2.2021. Ilmoittautumisesta 
pitää selvitä seuraavat asiat: 

- Koulun nimi, paikkakunta ja kouluaste 



- Yhteyshenkilön (opettaja) nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

- Esitys 1: Tanssin nimi, koreografi(e)n nimi, esiintyjien arvioitu määrä 

- Esitys 2: Tanssin nimi, koreografi(e)n nimi, esiintyjien arvioitu määrä 

 

Tsemppiä, voimia ja terveyttä alkavaan kevääseen! 

Koulutanssin Tuki ry:n puolesta, 

Katri 

 


