
 

Dance & Show - Ohjeita osallistujille 

 

Paikka: Tampereen Messukeskus, Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere) 

Paikka: D-halli (Heti pääoven vieressä) 

Käynti Messukeskuksen Pääsisäänkäynniltä.  

 

Saavu paikalle mielellään 1h ennen sarjan alkua. 

Huomioithan, että aikataulut ovat arvioita ja voivat hieman elää päivän aikana.  

 

Ilmoittautuminen pääsisäänkäynnillä sään salliessa ulkotiloissa ja muussa tapauksessa heti oven suussa sisällä. 

Ilmoittautumispisteeltä saat rannekkeen ja ilmoitat teoksesi saapuneeksi. Mikäli kyseessä on ryhmä, noutaa 

yksi henkilö koko joukkueen rannekkeet. 

Pukuhuonejaot ovat esillä kilpailupaikalla. 

 

Palkintojenjaossa top3 palkitaan mitalein tai pokaalein. Palkinnot noutaa yksi henkilö ryhmästä. 

Videolla osallistuville palkinnot postitetaan. 

 

Palautteet noudetaan palkintojenjaon jälkeen ja palautteet noutaa ensisijaisesti valmentaja/koreografi. Mikäli 

koreografi/valmentaja ei ole paikalla, kysykää edustamaltanne koululta lupaa niiden noutamiseen. 

 

Tanssijat saavat seurata oman sarjansa yleisöstä ja mikäli katsomossa on tilaa. Pyydämme kuitenkin 

poistumaan heti oman esityksen palkintojenjaon jälkeen mikäli tämä on kuljetusten ym. kanssa mahdollista. 

Valmentajat tekevät ryhmille parhaat ratkaisut. Järjestyksenvalvojan on oikeus pyytää tanssijoita poistumaan 

katsomosta, mikäli katsomo näyttää liian täydeltä. 

 

Stage managerit ohjeistavat paikan päällä lämmittelytiloista, pukuhuoneista ja lavalle menosta. Pyrithän 

huolehtimaan, että olet valmiina lavan takana viisi esitystä ennen omaa teostasi. 

 

Videolla osallistuvien teokset katsotaan aikataulun mukaisesti. Emme voi taata että videoesitykset näkyvät 

streemissä. 

 

Deadlinet 

 

Musiikki lähetetään 15.6. mennessä danceandshowmusiikit@gmail.com 

 

Videot lähetetään 25.6. mennessä: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaTB0YLfJc2E1bHJuc26faVIA9YxFMwRrR38eLqCzttEkp4g/viewfor

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaTB0YLfJc2E1bHJuc26faVIA9YxFMwRrR38eLqCzttEkp4g/viewform?usp=sf_link


m?usp=sf_link 

 

Huolehdithan, että olet toimittanut musiikit ja videot aikataulussa.  

 

Maski 
 

Tapahtumassa on maskipakko +12-v kaikkialla muualla paitsi kisasuorituksen aikana. Vaikka Tampere on tällä 

hetkellä perusvaiheessa koronan suhteen ja rajoitukset ovat poistuneet, haluamme tehdä kaikkemme että 

tilaisuus olisi kaikille mahdollisimman turvallinen.  Mikäli terveydellisistä syistä maskia ei voi käyttää, tulee 

henkilön huolehtia riittävistä turvaväleistä muihin. Ilman maskia ei saa missään tilanteessa asioida tapahtuman 

henkilökunnan, tuomareiden tai vieraiden tanssijoiden kanssa. 

 

Huoltajille 

 

Huoltajarannekkeet / teos: 

Lasten/minit soolot 1 kpl 

Lasten/minit duot 1 kpl 

Lasten/minit pienryhmät 1 kpl 

Lasten/minit muodostelmat 1 kpl 

Junioripienryhmät 1 kpl 

Juniorimuodostelmat 1 kpl 

 

Huoltajarannekkeet saa paikan päältä. 

Huoltaja saa katsoa oman huollettavan teoksen ja sarjan yleisöstä. Muita sarjoja huoltaja ei saa katsoa, ellei 

siihen anneta paikan päällä lupaa. 

 

 

Liput yleisöön 

 

Kaikki liput yleisöön maksavat 22e. Jäsenmaksun alkuvuodesta maksaneille liput -50% (Ostorajoitus 2 kpl/hlö). 

Liput ovat myynnissä maanantaista 14.6. klo 9.00 alkaen 1.7. 23.59 asti (mikäli lippuja on jäljellä.) Lippuja 

myydään 250 kpl / päivä. Yleisöön mahtuu 500 hlö. Lippuja ei myydä ovella ollenkaan. 

 

Yleisössä on maskipakko yli 12 - vuotiailla. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaTB0YLfJc2E1bHJuc26faVIA9YxFMwRrR38eLqCzttEkp4g/viewform?usp=sf_link


 

Yleisölipun ostaneita pyydämme täyttämään alla olevan lomakkeen jotta voimme tehdä kaikkemme turvallisen 

tapahtuman eteen: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegGp6grfw4wfRlXwhpZlKNAgnsvXkh5fhdA2oFBeGgbtk45w/view

form?usp=sf_link 

 

Streemaus 

 

Tapahtuma streemataan Vimeon kautta. Streem - lippu maksaa 8.90e. 

Liput streemiin tulevat myyntiin 1.7.2021. 

Ruokailu 

 

Messukeskuksen yhteydessä on useita ravintoloita ja ruokakauppoja. Lounaslista julkaistaan pian! 

 

Valokuvaus 

 

Tapahtumassa on valokuvaajana Mikko Karsisto. Kuvat julkaistaan n.1kk tapahtuman jälkeen.  

Oman esityksensä saa videoida ilman salamaa. Toisten teoksia ei saa kuvata eikä videoida. 

 

Kannustus 

 

Vuosi on ollut kaikille haastava ja kilpailu on erittäin odotettu, kun vihdoin päästään lavalle! Toivomme, että 

kaikki tanssijat kannustavat toisiaan ja luovat yhdessä innostavan ja turvallisen ilmapiirin esiintyä! Hyvä kaikki 

tanssijat, valmentajat, opettajat ja tanssikoulut sekä huoltajat! 

 

Tuomaristo: 

Jasmin Geselle 

Sami Lund 

Heidi Sallinen 

Elina Valtonen 

Varpu Allenius 

Susanna Isotalo 

 

Tuomaristo vaihtelee hieman sarjoittain. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegGp6grfw4wfRlXwhpZlKNAgnsvXkh5fhdA2oFBeGgbtk45w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegGp6grfw4wfRlXwhpZlKNAgnsvXkh5fhdA2oFBeGgbtk45w/viewform?usp=sf_link


Ikimuistoista kisapäivää kaikille! <3 

 

 

 

 

 

 

 

 


