Polkuja-koreografiakilpailu

Tervetuloa Kuopioon 12.2.2022
Vuoden 2022 Poluilla koreografian teema on vapaa ja kilpailuun voivat osallistua soolot, duot ja
ryhmät.

LA 12.2. Ryhmät
TAPAHTUMA

Alkaa klo 11.00 Kuopion Musiikkikeskuksella os. Kuopionlahdenkatu 23.

SAAPUMINEN

Ilmoittautumisen hoitaa 1 henkilö/ryhmä.
INFO-pisteestä saa ryhmäkohtaisen kirjekuoren, joka sisältää ruokailuliput,
harjoitusaikataulun, suoritusjärjestyksen, sekä rannekkeet. INFO-pisteeltä
ryhmät ohjataan pukuhuoneisiin.

INFOPISTE

INFO- piste on Musiikkikeskuksen sisäänkäynnin jälkeen heti oikealla.
Tapahtuman aikana infoa saa myös numerosta 044 3535 933. Infopiste aukeaa
lauantaina klo 7.15 ja se on auki koko tapahtuman ajan.

PARKKEERAUS

Musiikkikeskuksella on parkkipaikkoja.
Lisäksi lähellä on Toriparkki sekä kadunvarsiparkkeja, jotka ovat maksullisia
klo 16 saakka. Busseille on oma parkkialue Musiikkikeskuksen edessä.

PUKUHUONEET

Pukuhuoneet on ennalta määritelty. Ryhmän saavuttua Attasea ohjaa ryhmän
INFO- pisteeltä pukuhuoneeseen. Oman suorituksen jälkeen pyydämme
siirtämään ryhmän tavarat Musiikkikeskuksen aulassa sijaitsevaan narikkaan
(maksullinen) TAI VARTIOITUUN TILAAN, joka on kilpailijoille ilmainen!

RANNEKKEET

Rannekkeita on kaikille ilmoitetuille osallistujille, koreografille ja yhdelle
huoltajalle/koreografia. Muiden mukana olijoiden tulee ostaa ranneke
lipunmyynnistä. Kuorissa mahdollisesti olevat ylimääräiset rannekkeet
pyydämme palauttamaan infoon. Rannekkeella pääsee seuraamaan
tapahtumaa osallistujille varattuun katsomoon.

LÄMMITTELY

Lämmittelytiloja on varattu ja merkattu Musiikkikeskukselta. Attaseat kertovat
lämmittelytilat. Noin 6 esitystä ennen esitysvuoroa attaseat ohjaavat ryhmän
Valohallista takalämpiöön. Ryhmä huolehtii, että on ajoissa paikalla.

LIPUT

Tapahtumaan myydään lippuja heti aamusta alkaen. Lipun hinta on 15€

Huom! Yhdistelmäliput pe&la
Perjantai 8 €
Lauantai 15€
Kahden päivän lippu pe ja la yhteensä 20€
Lippujen hinnat sisältävät käsiohjelman

YLEISÖ

Katsomoon pääsee lauantaina 12.2. harjoitusten päätyttyä eli ovet avataan
yleisölle, kun viimeinen ryhmä on tutustunut lavaan.
Varsinainen tapahtuma alkaa klo 11.00. Katsomoon kulku ja katsomosta
poistuminen on mahdollista ainoastaan koreografioiden välisillä tauoilla ja
juontojen aikana. Näin pyrimme rauhoittamaan katsomotilan esitysten aikana
ja kaikki saavat rauhan esiintyä.
Esiintyjille on varattu oma lohko katsomosta, johon he pääsevät
osallistujarannekkeella. Muu osa katsomosta on varattu yleisölle. Katsomoihin
ei saa viedä ruokia ja juomia.

ESIINTYMISALUE

Kilpailu järjestetään konserttisalissa,
https://www.kuopionmusiikkikeskus.fi/tilat/konserttisali/
Taustana ovat mustat verhot ja alustana tanssimatto. Katsomo on nouseva.
Valotilanteita on yksi eli valotoiveita emme laajemmin aikataulullisista syistä
voi huomioida. Sisääntulo on yleisöstä katsoen lavan vasemmalta puolelta ja
poistuminen oikealta.

LAVAAN TUTUSTUMINEN

Lavaan tutustumisen ajan konserttisali on suljettu. Katsomoon pääsee
ainoastaan koreografi(-t) ryhmänsä kanssa. Lavaan tutustuminen järjestetään
aamulla. Jokaiselle koreografialle on varattu aikaa 1,5 min. Ryhmän täytyy olla
ajoissa valmiina ennen omaa vuoroaan odotustilassa lavan takana. Lavaan
tutustumisaikataulu on tiukka ja ajan alkaminen ja päättyminen ilmoitetaan
pillin vihellyksellä. Pillin vihellyksen jälkeen poistutaan lavalta välittömästi. Jos
tanssija/tanssijat eivät ole ajoissa paikalla, ei uutta aikaa voida antaa. Lavaan
tutustuminen alkaa klo 8. Tutustuminen toteutetaan suoritusjärjestyksessä.
Mikäli ryhmä ei halua käyttää tutustumisvuoroaan, pyydämme
ilmoittamaan siitä sähköpostitse etukäteen. Mikäli aamulla joku ryhmistä on
poissa omalla vuorollaan, on siinä tyhjä aika, jolloin se ei vaikuta muiden
tutustumisvuoroihin.
Lavaan tutustumisaikataulut ilmoitetaan noin 2 viikkoa ennen tapahtumaa.

SUORITUS

Suoritusjärjestys on kirjekuoressa jokaiselle ryhmälle. Suoritusjärjestys on
nähtävissä myös Polkuja-kilpailun nettisivuilla sekä päivän aikana
Musiikkikeskuksen Info-tauluilta. Suoritusjärjestys on ilmoitettu koreografian
nimellä. Sisääntulo tapahtuu katsomosta katsottuna vasemmalta ja
poistuminen oikealta. Tarkasta oma suoritusjärjestys- ja harjoitus vuorosi.

MUSIIKKI

Musiikkitiedoston (MP3 tai WAV) pyydämme toimittamaan viimeistään 30.11
polkuja22@gmail.com Nimeä tiedosto seuraavasti esityksen nimi_ sarja.
Myöhästyneistä musiikeista peritään 25€ myöhästymismaksu.
Ota musiikki mukaan muistitikulla varmuuden vuoksi. Tikulla ainoastaan 1
musiikki.

RUOKAILU

Ruokailu on järjestetty ennakkoon tilanneille Musiikkikeskuksen Kanrestaravintolassa klo 11 -15 välisenä aikana. RUOKALIPUT OVAT INFOSTA
JAETTAVASSA KIRJEKUORESSA.
OLEMME VARANNEET RUOKAA PAIKAN PÄÄLTÄ OSTETTAVAKSI PIENEN
MÄÄRÄN, LIPPUJA SAA INFOSTA! HINTA 12€. Suosittelemme varaamaan
ruuan kuitenkin etukäteen.
Polkuja Menu:
Salaatti- ja leipäbuffet
Kanapasta
Ruokajuomina maíto ja vesi
Etukäteen tilatut ruokatilaukset laskutetaan ennen tapahtumaa. Viimeinen
maksupäiviä tulee olemaan 15.12

KIOSKI + MYYNTIPISTEET

Aamupäivällä palvelee Polkuja- kahvio, josta voi ostaa pientä, suolaista ja
makeaa purtavaa ja juotavaa. Kannattaa varata mukaan käteistä. Ennen
puoltapäivää aukeaa Musiikkikeskuksen oma kahvio Valohallissa.

NÄYTTEILLEASETTAJAT

Tapahtumassa on tanssitarvike ja -asustemyyjiä, joiden tuotteisiin on mukava
tutustua päivän aikana. Myyntipisteet löydät yläaulasta.

KUVAAMINEN

Tapahtumassa kuvaaminen on kielletty. Oman koreografian saa kuvata
kuvaamiselle osoitetusta paikasta. Portaikko näyttämöltä katsottuna oikealla.

PALKINTOJENJAKO

Palkintojenjakoon lavalle tulee palkittavasta koreografiasta koreografi ja yksi
esiintyjä esiintymisasu päällään. Aikataulussa pysymisen vuoksi pyydämme,
että koreografi ja esiintyjä istuvat rivien reunoilla mahdollisimman lähellä
lavaa. Palkitut jäävät lavalle palkintojenjaon loppuun saakka.
Jokaisesta sarjasta palkitaan 3 koreografiaa.

HIUSLAKKA

Ollaan huomaavaisia! Pyritään hoitamaan hiuslakan laittaminen ulkona.

ENSIAPU

Tapahtumassa on ensiapupiste Konserttisalin lämpiössä. EA-henkilöstö on
paikalla klo 10 lähtien.

VAKUUTUS

Järjestäjä ei vakuuta tapahtumaan osallistuvia. Jokainen osallistuja vastaa
omasta vakuutusturvastaan.

