
Polkuja-koreografiakilpailu 

 

Tervetuloa Kuopioon 21.1.2017 

 

TAPAHTUMA Alkaa klo 11.00 Kuopion Musiikkikeskuksella os. Kuopionlahdenkatu 23. 

Lavalle nousee n.1000 esiintyjää .  

RAATI Tapahtumassa on 4 raatia, jokaisessa työskentelee 2-3 jäsentä. Raati antaa 

kirjallisen palautteen jokaisesta näkemästään koreografiasta. Palautteet saa 

mukaan tapahtuman päättyessä. Raati vetäytyy miettimään palkittavia 

kaikkien suoritusten jälkeen. Jokaisesta ryhmäkoreografiasarjasta palkitaan 3, 

sooloissa 1 jokaisesta sarjasta. Raati voi halutessaan jakaa kunniamainintoja. 

Koreografioista yksi valitaan esiintymään Kuopio Tanssii ja Soin On Stagelle 

2017.  

SAAPUMINEN  Sisäänkäynti musiikkikeskukselle Kuopionlahdenkadun puolelta.  Heti 

sisääntulon jälkeen INFO-piste oikealla. Jokainen saapuva ryhmä ilmoittautuu 

tulessaan, ilmoittautumisen hoitaa 1henkilö/ryhmä. INFO-pisteestä saa 

ryhmäkohtaisen kirjekuoren joka sisältää ruokailuliput, harjoitusaikataulun, 

suoritusjärjestyksen. INFO-pisteeltä ohjataan pukuhuoneelle.  

INFOPISTE Infopiste Musiikkikeskuksen sisäänkäynnin jälkeen heti oikealla. Tapahtuman 

aikana infoa numerosta 044 3535 933 

SUORITUS Suoritusjärjestys liitteenä. Suoritusjärjestys nähtävissä myös Polkuja-kilpailun 

nettisivuilla. Suoritusjärjestys ilmoitettu koreografian nimellä. Sisääntulo 

katsomosta katsottuna vasemmalta ja poistuminen oikealta. Pohjapiirros 

mukana liitteenä. 

HARJOITUS Harjoitukset järjestetään pe 20.1 illalla ja la 21.1 aamulla. Jokaiselle 

ryhmäkoreografialle varattu aikaa 4 min, soololle 3min.  Ryhmän täytyy olla 

valmiina ennen omaa harjoitusta odottamassa odotustilassa. 

Harjoitusaikataulu on tiukka ja ajan päättyminen ilmoitetaan pillin 

vihellyksellä, pillin vihellyksen jälkeen poistutaan lavalta välittömästi. 

PALKINTOJENJAKO Palkintojen jakoon lavalle tulee koreografi ja yksi esiintyjä koreografiasta 

esiintymisasu päällään. Tiukan aikataulun vuoksi pyydämme, että koreografi ja 

esiintyjä istuvat rivien reunoilla mahdollisimman lähellä lavaa. Palkitut jäävät 

lavalle palkintojenjaon loppuun saakka.  

Jokaisesta  ryhmäkoreografiasarjasta palkitaan 3. Soolosarjoissa palkitaan 1 

jokaisesta sarjasta. Kaikista koreografioista yksi valitaan esiintymään Kuopio 

Tanssii ja Soin On Stagelle 2017.  

 

 



RUOKAILU Ruokailu järjestetty ennakkoon tilanneille Musiikkikeskuksen Kanresta-

ravintolassa klo 10.30 -13.30 välisenä aikana.  

PUKUHUONEET Pukuhuoneet on ennalta määrätty. Ryhmän saavuttua attasea ohjaa 

infopisteeltä pukuhuoneeseen. VÄLITTÖMÄSTI oman suorituksen jälkeen 

ryhmän tavarat on siirrettävä Musiikkikeskuksen aulassa sijaitsevaan 

narikkaan. 

LÄMMITTELY  Lämmittelytiloja on varattu Musiikkikeskukselta.  

KUVAAMINEN  Tapahtumassa kuvaaminen on kielletty. Oman koreografian saa kuvata, 

kuvaamiselle osoitetusta paikasta. 

MUSIIKKI Ota musiikki mukaan CD –levynä varmuuden vuoksi. Levyllä ainoastaan 1 

kappale. 

MAJOITUS  Katso www.krv.fi/polkuja 

ENSIAPU  Tapahtumassa on ensiapupiste Konserttisalin lämpiössä 

KIOSKI Aamupäivällä toiminnassa järjestävän tahon kahvio, josta voi ostaa pientä 

purtavaa ja juotavaa. Kannattaa varata mukaan käteistä. Ennen puoltapäivää 

aukeaa Musiikkikeskuksen oma kahvio.  

VAKUUTUS Järjestäjä ei vakuuta tapahtumaan osallistuvia. Jokainen osallistuja vastaa 

omasta vakuutusturvastaan. 

TANSSITARVIKEMYYNTI Tapahtumassa mukana myös tanssitarvikemyyntipiste. 


