
Tervetuloa Dance & Show - kilpailuun 8.-9.4.2023!

Tapahtumapaikka: 
Tampereen Messukeskus, Leonardo-sali / D-halli

Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
Pihassa runsaasti parkkipaikkoja ja busseille oma pysähtymispaikka.

Nyssen linja 12 kulkee Messukeskukselle, kyseinen bussi pysähtyy mm.
rautatieasemalla.

 
Ensiaputarvikkeet löytyvät DJ-pisteen luota tanssilattian vierestä.

Suosittelemme ottamaan myös omia kylmäpusseja mukaan.
 

Liput yleisöön:
Ilmotetut valmentajat/koreografit saavat maksuttoman passin

tapahtumaan. Kaikilla muilla tulee olla ostettu yleisöön pääsylippu (20e).
Lippuja myydään vain netissä:

https://danceandshow.tapahtumiin.fi/fi/events/pwdg/event_buybox/show
/63ee0d29b51bb47d0c8b456a 

 
Lava:

Lattiatasossa n. 10 x 14 m tanssimatto. Musta taustakangas.
Valaistus: spottivalot, valaistus on kaikille sama.

 
Lämmittelyalue:

Lämmittelyalue lavan vasemmalla puolella.
 

Ruokailu:
Paikan päällä kahvila. Tien toisella puolella Pirkkalan monipuoliset

palvelut: K-Citymarket, Subway, Ståhlberg...
 

Pukuhuoneet:-
Pukuhuoneita on hyvin vähän. Lämmittelyalueen reunoja voi käyttää

myös pukuhuoneena  tilan ison koon puolesta. Ohjeistamme
pukuhuoneiden jaosta paikan päällä kiinnittämällä laput pukuhuoneiden

oviin kaupungeittain. Omat tavarat tulee kerätä pukuhuoneesta
välittömästi oman sarjan palkintojenjaon jälkeen.

Enää muutama viikko tapahtumaan! Ohessa infoa tapahtumaan liittyen.

https://danceandshow.tapahtumiin.fi/fi/events/pwdg/event_buybox/show/63ee0d29b51bb47d0c8b456a
https://danceandshow.tapahtumiin.fi/fi/events/pwdg/event_buybox/show/63ee0d29b51bb47d0c8b456a


Tuomaristo:
Tuomaristo vaihtelee sarjoittain

Suvi Salmi
Angelina Wivolin
Jenny Strandberg

Joel Alalantela
Tiia Kaijalainen
Asta Pussinen

Susanna Lumio
 
 

Palkitseminen / Palaute:
Palkintojenjaossa jaetaan mitalit/pokaalit top 3 - voittajille.

Jokainen tanssija saa oman mitalin. Minit-sarjassa kaikki palkitaan saman arvoisella
mitalilla. Palkitut tanssijat jäävät yhteiskuvaan lavalle.

 
Palautteet ja pisteet noudetaan heti palkintojenjaon jälkeen tanssilavan oikealta

puolelta DJ-pisteen luota. 
 

Pidätämme oikeuden julkaista kunniakirjojen saajat tapahtuman jälkeen, mikäli
tuomaristo tarvitsee miettimisaikaa.

 
 

Lavakokeilut:
Lavakokeiluille on varattu aikaa 

allaolevasti
 

LAUANTAI - lavakokeilut
Juniorit soolot / duot 8.00-8.30 
 Juniorit ryhmät: 10.50- 11.20

Lapset: 14.00-14.30 
 Aikuiset: 16.45-17.15

 
SUNNUNTAI - lavakokeilut

Kaikki sunnuntain tanssiesitykset 8.30-9.45
Kaikki sunnuntain tankotanssiesitykset 13.30-14.15

 
Lavakokeilut esiintymisjärjestyksessä n.1 min / teos

Lavaa saa kokeilla myös aina sen ollessa vapaana kilpailun tauoilla.
Lavakokeilu on vapaaehtoista. Stage Manager ohjaa lavakokeilun.

 
 



Musiikki:
Varaathan musiikin myös esimerkiksi muistitikulle tai puhelimeesi

tapahtumapaikalle mukaan. Musiikit tarkistetaan etukäteen, mutta joskus
tekniikka voi pettää!

 
Tanssijat katsomossa:

Tanssijat saavat olla katsomossa mikäli siellä on tilaa. Katsomon ollessa täynnä
pyydämme tanssijoita siirtymään sivukatsomoon.

 
Lavalle kulku ja poistuminen + rekvisiitta :

Lavalle kuljetaan yleisöstä katsottuna vasemmalta, poistuminen mistä tahansa.
Mikäli esitys vaatii kulkua eri suunnasta sisään, ilmoitathan siitä Stage

managerille.
 

Rekvisiitan voi jättää lavan taakse. Rekvisiitta ei saa sotkea paikkoja.
 

Lavan takana tulee olla n. 5 esitystä ennen omaa vuoroa.
(Esim. esiinnyt numerolla 55, ole paikalla joko sarjan alkaessa tai esityksen

numero 50 kohdalla.)
Stage manager etsii teokset lavan taakse ajallaan.

 
Tapahtumapaikalla:

Teokset ilmoitetaan saapuneiksi ilmoittautumispisteelle, josta esiintyjät saavat
rannekkeen.

Ilmoittauduthan viimeistään 60 min ennen oman sarjan alkua. (Mikäli tämä ei
onnistu, ilmoita siitä etukäteen sähköpostitse danceandshowme@gmail.com)

 
Sarjat pyritään aloittamaan aina aikataulussa, vaikka kilpailu edistäisi. 

Huomioithan, että kisoissa voi aina sattua jotain, minkä vuoksi aikataulu voi
myös hieman olla myöhässä. 

 
Kisapaikalla käyttäydytään asiallisesti ja toista kunnioittaen.

 
Huomioithan, että sisätiloissa ei saa käyttää hiuslakkaa eikä glitteriä tai sellaisia

meikkituotteita, jotka sotkevat.
Pukuhuone tulee jättää siistiksi. 

 
Paikan päällä Ballerina & Liikunnan myyntipiste.

 
Pääsääntöinen tiedotuskanavamme kisapaikalla on:

@danceandshowkilpailu / Instagram
danceandshowme@gmail.com / Sähköpostia luetaan myös kisojen ajan 

 
 



Arviointi
1. Koreografia (sopivuus. haastavuus, tason sopiminen, tarinallisuus,

monipuolisuus, lavan ja tasojen käyttö,kuvioiden hyödyntäminen, show-
elementit..)

 
 2. Tekniikka (tekninen osaaminen: puhtaat linjaukset, liikkuvuus, voima,

vaikeustaso, tekniikan haastavuuden sopiminen..) 
 

3. Ilmaisu, ilmiasu (puvustus, look, esiintyminen, tarinan tai energian
välittyminen katsojille, yhteneväisyys ilmaisussa) 

 
Pisteytys sarjoittain 1-5p tai 1-10p. Jokainen tuomari käyttää skaalaa

omalla tavallaan. Tästä syystä pisteet tuomareiden kesken voi vaihdella.
Pisteytyksen tarkoitus on saada esitykset järjestykseen. Pisteitä ei

julkaista julkisesti. Vain TOP3 - sijoitukset julkaistaan kaikille. 
 

Valokuvaaminen:
Tapahtumaa valokuvaamassa Mikko Karsisto & Kimmo Mäkiselkä.
Kuvien valmistumisessa menee arviolta n.4 viikkoa. Linkki kuviin

julkaistaan nettisivuillemme.
 
 
 
 


