Polkuja-koreografiakilpailu infokirje
Tervetuloa Kuopioon 27.1.2023!

PE 27.1. Soolot ja duot
TAPAHTUMA

Alkaa klo 17.30 Kulttuuriareena 44:lla os. Kauppakatu 44.

SAAPUMINEN

Ilmoittautuminen tuloaulassa olevaan INFO-pisteeseen

INFOPISTE

INFO- piste on Kulttuuriareenan aulassa. Info-piste aukeaa klo 15.30 ja se on
auki koko tapahtuman ajan.

PARKKEERAUS

Lähellä on maksullinen Toriparkki 24h sekä kadunvarsiparkkeja, jotka ovat
maksullisia klo 18 saakka.

PUKUHUONEET

INFO-pisteeltä esiintyjät ohjataan pukuhuoneisiin.

RANNEKKEET

Rannekkeita on kaikille ilmoitetuille osallistujille. Koreografi saa rannekkeen.
Muiden mukana olijoiden tulee hankkia lippu lipunmyynnistä. Rannekkeella
pääsee seuraamaan tapahtumaa osallistujille varattuun katsomoon.

LÄMMITTELY

Lämmittelytiloja on varattu ja ne on merkattu Kulttuuriareenalla. INFO: sta
kerrotaan lämmittelytilat. Noin 4 esitystä ennen esitysvuoroa attaseat
ohjaavat ryhmän lavan takatiloihin.

LIPUT

Tapahtumaan myydään lippuja heti 15.30 alkaen.
Perjantai 8 €
Lauantain 15 €
Kahden päivän lippu pe ja la yhteensä 20 €

YLEISÖ

Katsomoon pääsee pe 27.1. harjoitusten päätyttyä eli ovet avataan klo 17.15,
kun esiintyjät ovat tutustuneet lavaan.
Varsinainen tapahtuma alkaa klo 17.30. Katsomoon kulku ja katsomosta
poistuminen on mahdollista ainoastaan koreografioiden välisillä tauoilla ja
juontojen aikana. Näin pyrimme rauhoittamaan katsomotilan esitysten aikaan
ja kaikki saavat rauhan esiintyä.

ESIINTYMISALUE

Kilpailu järjestetään lattiatasolla olevalla esiintymisalueella. Taustana ovat
mustat sermit 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 esiintymissali on suljettu. Katsomoon pääsee
ainoastaan koreografi(-t) esiintyjän/esiintyjien kanssa. Lavaan tutustuminen
järjestetään yhteisenä tutustumisena klo 15.45-17.00.

SUORITUS

Suoritusjärjestys on nähtävissä Polkuja- kilpailun nettisivuilla sekä
kulttuuriareenan seinällä. Suoritusjärjestys on ilmoitettu koreografian
nimellä. Sisääntulo tapahtuu katsomosta katsottuna vasemmalta ja
poistuminen oikealta.

MUSIIKKI

Musiikkitiedoston (MP3 tai WAV) pyydämme toimittamaan sähköpostilla
30.11. mennessä polkuja23@gmail.com Nimeä tiedosto seuraavasti esityksen
nimi_ sarja.
Myöhästyneistä musiikeista peritään 25 € myöhästymismaksu.
Ota musiikki mukaan muistitikulla varmuuden vuoksi. Tikulla ainoastaan 1
musiikki.

RUOKAILU

Ruokailua ei ole erikseen järjestetty mutta tapahtumassa on kahvio, josta saa
suolaista ja makeaa syötävää sekä kahvia, teetä ja muita virvokkeita.

KUVAAMINEN

Oman koreografian saa kuvata kuvaamiselle osoitetusta paikasta. Portaikon
vieressä näyttämöltä katsottuna oikealla.

PALKINTOJENJAKO

Palkintojenjakoon lavalle tulevat palkittavasta koreografiasta sekä koreografi,
että esiintyjä/esiintyjät esiintymisasu päällään. Palkitut jäävät lavalle
palkintojenjaon loppuun saakka.
Jokaisesta sarjasta palkitaan 3 koreografiaa. Raati voi halutessaan antaa
kunniamainintoja. Koreografioista yksi palkitaan POLKUJA- palkinnolla.
POLKUJA -palkinnon voittaja saa osallistumisoikeuden kesän 2023 Kuopio
Tanssii ja Soi -festivaaleilla järjestettävälle kurssille. Kurssi ilmoitetaan
myöhemmin.

HIUSLAKKA

Ollaan huomaavaisia! Pyritään hoitamaan hiuslakan laittaminen ulkona.

ENSIAPU

Tapahtumassa on ensiapupiste aulatiloissa. EA-henkilöstö on paikalla klo 17.30
lähtien.

VAKUUTUS

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

YHTEYSTIEDOT

Jonna Heikkinen
Kuopion Reippaan Voimistelijat
044-235 0635
polkuja23@gmail.com

