
The Beat of Dance 2023  

The Beat of Dance tapahtuma järjestetään Vimmassa keskiviikkona 8.3.2023. 

Tässä kirjeessä saa=e tarvi=avat ennakko>edot, jo=a pääse=e ilmoi=autumaan ja pysty=e 
aloi=amaan suunni=elun. Ilmoi=autuneille lähetetään vielä erikseen tarkempi ohjeistus. 

✴ Estradi on vapaa oppilaiden tanssiesityksille! Tanssin aihe on tällä kertaa ”Meidän Stoori”. Millaisia 
erilaisia tarinoita kannammekaan mukanamme? Minkälainen tarina voi yhdistää ryhmää? Entä miten 
tarinan voi kertoa tanssin kielellä? Jokainen koreografia voi käsitellä aihe<a vapaas= omalla tavallaan. 
Tanssilajia tai -muotoa ei myöskään ole raja<u. Toivomme rajoja rikkovaa ja rohkeaa lähestymistapaa 
sekä musiikkivalintojen e<ä koreografian suhteen; aina ei kannata tar<ua ensimmäiseen tai 
helpoimpaan ideaan. Lähtekää etsimään ennakkoluulo<omas=! 

✴ Pisteitä ei jaeta, eikä esityksiä laiteta paremmuusjärjestykseen, mu<a osallistujat saavat palaute<a 
asiantun=jaraadilta. Raa=laiset ovat tänäkin vuonna Turun ammaGkorkeakoulun 
tanssinope<ajaopiskelijoita. 

✴ Tanssi voi olla ope<ajan ja oppilaiden yhteistyön lopputulos tai kokonaan oppilaiden oma tuotos. 
Toivomme kuitenkin, e<ä ope<aja seuraisi prosessin etenemistä ja ohjaisi sitä siten, e<ä lähtökohta on 
vuoden teema sekä omaperäinen ja ikäryhmälle sopiva liikemateriaali. 

✴ Osallistujia otetaan mukaan maksimissaan 150. Ryhmät pääsevät mukaan ilmoi<autumisjärjestyksessä. 
Esityksen maksimipituus on 4 minuuGa. Esiintyviä ryhmiä voi tulla noin kaksi / koulu suhteute<una 
koulun kokoon. Suurten koulujen kohdalla voimme neuvotella erikseen yli kahden ryhmän 
mahdollisesta osallistumisesta.  

✴ Lähtökohtaises= otamme mukaan vain ryhmiä (vähintään kaksi tanssijaa). Turvallisuusnäkökoh=en 
huomioimiseksi esitys voi kuitenkin koostua myös esim. kokonaisuudesta, jossa vuoro<elevat 
pienemmät ryhmät. Muistakaa kuitenkin 4 min. aikaraja. Mikäli määräaikaan mennessä esityksiä 
ilmoi<autuu alle 20, voimme o<aa myös sooloja mukaan. 

✴ Ryhmän ope3ajan/ohjaajan tulee vastata oppilaiden valvonnasta tapahtuman ajan. Tapahtumaan 
osallistuminen katsotaan koulun toiminnaksi. 

✴ Osallistumismaksu on 5€ / osallistuja. 10 tai useamman hengen ryhmäkohtainen maksu on 50€. 
Ryhmän ope3ajilta ja/tai ohjaajilta ei veloiteta osallistumismaksua. Turun kaupungin koulujen 
kanna3aa hyödyntää Elämyspolkua.  

Ilmoi3autuminen osoi3eeseen krisCina.vanhanen@edu.turku.fi viimeistään pe 10.2.2023. 
Ilmoi3autumisesta pitää selvitä seuraavat asiat: 

- Koulun nimi, paikkakunta ja kouluaste, oppilaitoksen osoite 

- Yhteyshenkilön (ope<aja) nimi, sähköpos=osoite 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 harjoi3eluun ja kevääseen! 

Koulutanssin Tuki ry:n puolesta, 

Liisa Taimen, yhdistyksen puheenjohtaja


