
 

 

Missä?  

Ylöjärven urheilutalo, Koulutie 6. 

 

Kuinka pääset paikalle?  

TKL:n pysäkki ”Matkatie” n. 5 min kävelymatkan päässä kilpailupaikasta. 

Pysäkin linjat: 80, 81 ja 85.  

Bussi Matkatielle kulkee mm. rautatieaseman viereisen Stockmannin kohdalta. Bussilipun hinta 

3.50e. Matka-aika Tampereen keskustasta bussilla kisapaikalle n. 20 min. 

 

Autolla kulkevat. Kiekkoparkkipaikkoja on pihassa, mutta niitä on rajallisesti. Pyydämme 

kisabussien siirtyvän Koulutuskeskus Valon pihaan, Pallotie 5, päivän ajaksi. Pallotieltä kävelyä 

n. 10 min kisapaikalle. 

Suosittelemme kulkemaan kimppakyydeillä tai käyttämään julkista liikennettä. 

➔ https://aikataulut.tampere.fi/ 

 

Pukuhuonejaot: 

24.5. tankokisaajat:  

Kaikki: urheilutalon pukuhuoneet 

https://aikataulut.tampere.fi/


25.5. kisaajat:  

YHTENÄISKOULULLA: 

Show muodostelmat 

Show junioripienryhmät 

 

URHEILUTALOLLA: 

Show soolot, duot, lasten ja aikuisten pienryhmät 

Aikuiset2 All Styles 

Rising Stars 

 

26.5. kisaajat: 

YHTENÄISKOULULLA: 

Kaikki Street – sarjat 

 

URHEILUTALOLLA: 

Latin Vibes 

Twerk 

Disco 

PRO 

Rising Stars 

Ilmoittautuminen: 

Tänä vuonna kaikki KAIKKI tanssiryhmien rannekkeet postitetaan ennakkoon 6.5. alkavalla 

viikolla. 

Tankotanssijat sekä tanssisarjojen soolot ja duot saavat rannekkeen ilmoittautumispisteelta 

(Huom. sama ranneke myös ryhmäteoksilla, joten jos oppilas osallistuu myös ryhmäteokseen ja 

on jo saanut rannekkeen, hän ei tarvitse toista.) 

Ilmoittautumispiste on auki koko viikonlopun. 

Pyydämme saapumaan kisapaikalle ranneke kädessä. Myös koreografipassit toimitetaan 

ennakkoon. 

Valmentaja ilmoittaa ryhmän saapuneeksi viimeistään 45 min ennen sarjan alkua.  

 

Kisapaikka: 

Urheilutalon palloiluhalli. 



Esiintymisareena on lattiatasossa n. 14 m leveä ja n. 12 m korkea alue.  

Tanssijat esiintyvät tanssimatolla. Kilpailutila on valaistu spottivaloilla. 

 

 

 

Lämmittelyalue: 

Esiintymislavan yleisöstä katsottuna vasen puoli on lämmittelyaluetta. Lisäksi 

lämmittelyalueena toimii yläkerran peilisali muina aikoina, paitsi workshopien aikana! 

 

Lavaa saa testata vapaasti sen ollessa tyhjänä / kun kilpailussa on tauko. 

 

 

Valokuvaus: 

- Lauantai – Sunnuntai: Mikko Karsisto valokuvaus, Jussi Toivonen TOIVO Film & Foto Aftermovie. 

Mikäli kilpailuteosta ei saa valokuvata, ottakaa yhteyttä meihin sähköpostitse 

danceandshowme@gmail.com. 

Omia kuvia / videoita saa jakaa sosiaalisessa mediassa, merkitsettehän valokuvaajan nimen. 

Kuvat julkaistaan yleensä n. 2-4 viikkoa tapahtuman jälkeen suuresta määrästä johtuen. Kuvia 

voidaan käyttää myös kilpailun sosiaalisessa mediassa Instagramissa ja Facebookissa. 

 

Kahvila: 

Kilpailun kahvila on auki: 

Perjantai 15-20 

Lauantai 9.00-18.00 (-19.00) 

Sunnuntai 9.00-18.00 (-19.00) 

 

Koreografeille ilmainen kahvi koko viikonlopun ajan YLÄKERRAN kahvilasta passia näyttämällä. 

Tapahtuman läheisyydestä löytyy myös useita ruokaravintoloita ja supermarket / lidl ym. 

 

Näytteilleasettelijat: 

Ballerina & Liikunta  

mailto:danceandshowme@gmail.com


Dance Daily 

Sanser – edustusvaatteet ja painotyöt 

Huom. näytteilleasettelijat paikalla vaihtelevin ajoin, tarkempi aikataulu myöhemmin. 

 

Musiikki: 

Musiikit on tullut lähettää 1.4. mennessä danceandshowmusiikit@gmail.com.  

Tarkistathan, että musiikkisi on lähetetty! Varaa musiikki myös kisapaikalle mukaan 

ongelmatilanteiden varalle, tekniikka voi joskus pettää! 😊 

 

Tuomaristo: 

Lauantai: Sami Lund, Jasmin Geselle, Joel Alalantela, Tiina Heinivaho 

Sunnuntai: Jasmin Geselle, Joel Alalantela, Tiina Heinivaho, Suvi Salmi 

 

Palaute & pisteet HUOMIO! 

Jotta tuomaristolla olisi enemmän aikaa palautteiden kirjoittamiseen ja mahdollisuus palata 

pisteisiin kisakategorioiden aikana, olemme päättäneet palata takaisin vanhaan malliin. 

Pisteet ja palautteet lähetetäänkin tänä vuonna siis jälkikäteen seuraavalla viikolla 

tapahtumasta Eli, tänä vuonna pisteitä ja palautetta EI haetakaan vielä kisapaikalta, vaan ne 

toimitetaan jälkikäteen seuraavalla viikolla kisoista. 

Tämä mahdollistaa laajemmat palautteet, joista tanssijat saavat enemmän irti. 

 

 

Pisteytys: 

Pisteet 1 – 10 p / kategoria, joita ovat: 

- Koreografia 

- Tekniikka 

- Ilmaisu / puvustus 

- Kokonaisuus 

Kaikki osa-alueet ovat yhtä tärkeitä. Tasapisteissä katsotaan kokonaisuus- kategorian 

arvosanaa sijoituksen ratkaisemiseksi.  

 

mailto:danceandshowmusiikit@gmail.com


Palkinnot: 

Yli 10 osallistujan sarjoissa TOP 5 palkitaan diplomilla. 

Sijat 1.-3. Mitali / pokaali + diplomi 

 

Stipendit: 

Viikonlopun kaikki stipendit jaetaan sunnuntain viimeisessä palkintojenjaossa. Palkintojenjako 

kuvataan instagram  - storyymme livenä, ja palkinnot postitetaan maanantaina mikäli palkittu 

teos on esiintynyt jo lauantaina! 

 

Kunniakirjoja jaetaan pitkin viikonloppua jokaisessa palkintojenjaossa. 

 

Workshopit: 

La 25.5. Alex Komulainen Contemporary Jazz 

Su 26.5. Sebastian Visa Commercial Street 

Ilmoittaudu:  

https://danceandshow.tapahtumiin.fi/fi/  
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Valmentajien päiväkahvit lauantaina 25.5. 12.00-13.00 Yläkerran kabinetti:  

Järjestämme ensimmäistä kertaa koreografeille ja valmentajille yhteisen tilaisuuden klo 12-13 

yläkerran kabinetissa. Tilaisuuteen saa osallistua myös sunnuntain koreografit. 

Luennon aiheena valmentamisen haasteet ja onnistumiset, millainen on hyvä valmentaja? Myös 

avointa keskustelua. Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen 20.5. mennessä: 

danceandshowme@gmail.com. Tilaisuuteen voi saapua 15 min myöhässä tai lähteä 15 min 

ajoissa. Luennoitsijana mentaalivalmentaja Susanna Mustajärvi. Tilaisuus on maksuton. 

 

 
 

Liput yleisöön:  

https://danceandshow.tapahtumiin.fi/fi/  

Edullisimmin ostat liput 1.5. mennessä. 

HUOM. Suosittelemme ostamaan liput ennakkoon. 

Ovelle varataan myös rajattu määrä lippuja per päivä (tapahtumassa käy sekä kortti että 

käteinen.) 

Yleisö kulkee vasemmalta pääovista! Tanssijat oikealta alaovesta. 
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Ensiapu: 

Ensiapupiste löytyy kilpailulavan laidalta mikseripöydän takaa. 

 

Infopiste: 

Infopisteelle toivomme löytötavarat! Pisteellä myös vastataan askarruttaviin kysymyksiin. Piste 

löytyy yläkerrran kahviosta. 

 

Muuta huomioitavaa: 

- Sisällä ei saa suihkuttaa hiuslakkaa, eikä käyttää glitteriä joka pöllyää.  

- Lavan takana tulee olla mahdollisimman hiljaa! 

- Olethan valmiina lavan takana, kun ennen esitystäsi on 5 teosta. Stage Managerit huolehtivat 

että lavan takana on valmiina aina seuraavat 5 teosta. 

- Suosittelemme seuraamaan danceandshow2019 – käyttäjää instagramissa, käytämme sitä 

pääasiallisena infokanavanamme. 

- kilpailuaikataulu perustuu biisien mittoihin, mutta voi elää päivän aikana muutamilla 

minuuteilla. Seuraattehan tapahtuman kulkua siis myös kisapaikalla. 😊  

 

Yhteystiedot kilpailupäivänä: 

Sanni / 050 9114585 – ennen tapahtumaa toivon yhteydenotot tekstiviestitse, kilpailupäivänä 

vastaamme parhaamme mukaan myös puheluihin. 

Ei kiireiset asiat: danceandshowme@gmail.com 

 

 

Toivotamme teidät erittäin lämpimästi tervetulleiksi Dance & Show – tapahtumaan 2019! 
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