
INFOKIRJE - MY MOVES -TANSSIKILPAILU 4.12.2021

Hei tanssijat ja yhteyshenkilöt 🧡

My Moves -tanssikilpailu lähenee kovaa vauhtia! Tässä infopaketti tulevasta kisapäivästä -
luettehan sen tarkasti läpi!

Tapahtuman kulku

klo 8.30 Kisalan ovet aukeavat

klo 10.45-10.03 Blokki 1 // lavakokeilut

klo 10.15 Kilpailun avaus

klo 10.25-11.23 Blokki 1 // suoritukset

klo 11.25-12.17 Blokki 2 // lavakokeilut

klo 12.20-13.55 Blokki 2 // suoritukset

klo 14.10-14.35 Improkisa 1

klo 14.35 Palkintojenjako (blokit 1 ja 2)

klo 14.55-15.03 Blokki 3 // lavakokeilut

klo 15.05-16.33 Blokki 3 // suoritukset

klo 16.40 Improkisa 2

klo 17.05-17.31 Blokki 4 // lavakokeilut

klo 17.35-19.04 Blokki 4 // suoritukset

klo 19.25-19.50 Palkintojenjako (TikTok-kisa, blokit 3 ja 4)

Suoritusjärjestys ja aikataulut

Tapahtuman aikataulutuksessa on pyritty ottamaan ilmoitetut toiveet huomioon ja tekemään

siitä mahdollisimman kilpailijaystävällinen. Koska kilpailuteoksia on paljon, on päivästä

kuitenkin tulossa pitkä etenkin niille tanssijoille, jotka ovat mukana useammassa teoksessa.

Saman sarjan sisällä useaan kertaan kilpailevien tanssijoiden suoritukset on sijoitettu niin

kauas toisistaan, kuin mahdollista, mutta vaihtoajat voivat silti olla lyhyitä.

Suoritusten ja lavakokeilujen aikataulut löytyvät taulukoituna tämän viestin liitteistä sekä

nettisivuiltamme www.mymovestanssikilpailu.com. Aikataulujen yhteydestä löytyvät myös

jokaisen teoksen suoritusnumerot, jotka kannattaa painaa mieleen kilpailun sujuvoittamiseksi!

Kilpailupaikka

Kilpailupaikka on Liikuntahalli Kisala, Urheilutie 1, 52700 Mäntyharju. Alueella on reilusti

maksutonta pysäköintitilaa henkilöautoille sekä linja-autoille. Postaamme kisaviikon aikana

somekanaviimme vielä tarkempia tietoja pysäköinnistä! Rautatieasemalta kävelee

kilpailupaikalle noin 15 minuuttia (etäisyys 1,2 km).

http://www.mymovestanssikilpailu.com


Kisakansliaan ilmoittautuminen
Saapuessanne kilpailupaikalle ilmoittautukaa kisakansliaan liikuntahallin aulassa. Jos olette

ilmoittaneet maksavanne osallistumismaksun kisapaikalla, maksu hoidetaan saapumisen

yhteydessä. (Maksutapoina korttimaksu, MobilePay ja käteinen) Suosittelemme maksua kortilla

tai MobilePaylla, ja käteismaksussa tasarahaa.

Laskun maksutavaksi valinneille lähetetään laskut marraskuun aikana.

Pukuhuoneet

Kisakansliasta kilpailijat ohjataan pukuhuonetiloihin. Osa pukuhuoneista on päivän aikana

useamman taustayhteisön käytössä, minkä vuoksi joillekin kilpailijoille on määrätty ajat, jolloin

he saavat aikaisintaan saapua pukuhuoneeseen, ja milloin heidän tulee viimeistään siirtää

tavaransa sieltä pois ja antaa tilaa seuraavalle porukalle. Tämän viestin liitteenä on taulukko,

josta voi tarkistaa omat saapumis- ja poistumisajat.

Blokit

Kilpailu on jaettu neljään blokkiin. Blokki koostuu siinä suorittavien kilpailijoiden lavakokeiluista

ja kilpailusuorituksista. Lisäksi blokkien 2  ja 4 päätteeksi jaetaan palkintoja, ja blokkien 2 ja 3

lopussa käydään improkisat.

Lavakokeilut

Lavakokeilussa kilpailijat pääsevät tutustumaan esiintymisalueeseen. Soolo- ja duo/trio

-sarjoissa lavalla on samanaikaisesti useampi kilpailuteos, ryhmäsarjoissa vain yksi ryhmä.

Lavakokeilun aikana ei soiteta kilpailumusiikkeja, eikä suoriteta läpimenoja, vaan tarkoituksena

on ainoastaan tutustua lattiamateriaaliin, lavan mittasuhteisiin jne. Toivomme kasvomaskien

käyttöä lavakokeilujen aikana ja niihin siirtyessä (Kids-sarjalaiset pois lukien).

Kilpailijoilla on mahdollisuus lämmitellä omatoimisesti lämmittelyalueilla n. 20 min ajan ennen

omaa lavakokeiluaan. Lämmittelyalueita on kaksi, ja lavakokeiluaikatauluun on merkitty

jokaisen kilpailijan kohdalle, kumpaa aluetta tulee käyttää.

Lavakokeiluun saavutaan omatoimisesti aulan kautta 5 minuuttia ennen kokeilun alkua. Olkaa

täsmällisiä (ei ajoissa eikä myöhässä), jotta kokeilut etenevät sujuvasti, eikä aulaan synny

ruuhkia😊 Attaseat ohjaavat kisaajat aulasta eteenpäin.

Huom! Lavakokeilussa käytetään ruuhkautumisen välttämiseksi eri lavalletulo- ja

poistumisreittejä kuin kilpailusuorituksissa. Mutta ei hätää! Attaseamme ovat auttamassa ja

neuvomassa kilpailijoita, jotta kaikki varmasti tietävät oikeat kulkureitit suorituksissa.

Otattehan kanssakilpailijat huomioon ja annatte toisillenne tilaa sekä lämmittelyalueella että

lavakokeiluissa, jotta kaikki saavat valmistautua ja tutustua lavaan tasapuolisesti🧡



Huom! Lavakokeiluun ei ole pakko osallistua. Jos päätätte jättää kokeilun väliin, olkaa

yhteydessä meihin.

Lavakokeilun jälkeen kilpailijat siirtyvät attasean ohjeistuksen mukaan ja suoritusvuorosta

riippuen joko suoraan lämmittelyalueelle tai vapaasti odottamaan omaa lämmittelyvuoroa.

Lämmittely ennen suoritusta

Jokaiselle kilpailijalle on varattu lämmittelyaika hallin kahdella lämmittelyalueella.

Lämmittelyalue 1 sijaitsee aulan läheisyydessä, ja lämmittelyalue 2 lavan vieressä väliseinän

takana.

Lämmittely aloitetaan lämmittelyalueella 1, jonne saavutaan omatoimisesti oman tarpeen

mukaan 20-40 minuuttia ennen suoritusta. Varattua lämmittelyaikaa ei siis tarvitse käyttää

kokonaan. Kun suoritukseen on aikaa 20 minuuttia, attaseat opastavat kilpailijat

lämmittelytilaan 2, ja sieltä omalla suoritusvuorolla lavalle.

Huom! Lämmittelytiloihin pääsee vain attasean luvalla omana lämmittelyaikana.

Esiintymislava

Esiintymislavan koko on n. 12 m x 15 m (syvyys x leveys). Alustana musta matto. Lavalle tullaan

etureunan keskivaiheilta ja poistutaan yleisöstä katsottuna oikeaan takakulmaan.

Palkintojenjaot

Blokkien 2  ja 4 päätteeksi suoritetaan palkintojenjaot, joissa jaetaan mitaleita,

kunniamainintoja ja Spesiaalimainintoja. Ensimmäisessä palkintojenjaossa jaetaan palkinnot

blokeille 1 ja 2, ja toisessa blokeille 3 ja 4. Kilpailijat voivat seurata palkintojenjakoja kilpailijoiden

katsomosta.



Spesiaalimaininnat

Kaikki tanssijoiden itsensä tekemät teokset palkitaan Spesiaalimaininnalla. Tiedot teosten

koreografeista on otettu suoraan ilmoittautumislomakkeista ja merkitty suoritusjärjestykseen

tähdellä (*). Mikäli tanssijan itse tekemää teosta ei ole merkitty tähdellä, ilmoitattehan siitä

meille mahdollisimman pian sähköpostitse! mymovestanssikilpailu@gmail.com

Tuomaripalautteet ja tulokset

Tuomarit kirjoittavat palautteensa sähköisesti, ja ne lähetetään kilpailijoiden yhteyshenkilöille

sähköpostitse. Toimitamme palautteet viimeistään kilpailun jälkeisenä päivänä.

Kilpailupaikalta ei siis saa palautteita mukaan paperisena! Kilpailun tulokset ja jaetut

kunniamaininnat julkaistaan nettisivuillamme kilpailupäivän iltaan mennessä.

Huoltajat ja valmentajat

Kutakin teosta kohti on varattu ilmoittautumislomakkeeseen syötetty määrä

valmentajapasseja, jotka voi käyttää valmentaja tai huoltaja. Valmentajapassit saa saapumisen

yhteydessä kisakansliasta. Muut kilpailijoiden mukana saapuvat kannustusjoukot voivat ostaa

katsomoon lippuja 8€ hintaan.

Katsomo

Pääsylipun hinta 8€, alle kouluikäiset 0€. Katsomossa liikkuminen suoritusten aikana on

kielletty. Katsomosta on rajattu osa maksaville asiakkaille, mutta myös kilpailijat ovat

tervetulleita katsomaan ja kannustamaan toisiaan heille osoitettuihin katsomon osioihin.

Säännöt ja arviointiperusteet

Kilpailun sääntöihin ja arviointiperusteisiin voi tutustua täällä:

https://www.mymovestanssikilpailu.com/tapahtuma

Musiikit

Jos ette ole vielä toimittaneet meille kilpailumusiikkianne, tehkää se välittömästi.

Ohjeet musiikin lähetykseen löytyvät osoitteesta

https://www.mymovestanssikilpailu.com/tapahtuma

7.11. jälkeen toimitetuista, väärin nimetyistä tai väärän muotoisista musiikeista peritään 10€

myöhästymismaksu.

Valaistus

Mikäli haluat esittää toiveita teoksen valaistuksen väristä, täytäthän tämän lomakkeen

perjantaihin 26.11. mennessä. Lomakkeen voi myös jättää täyttämättä, jollei erityisiä toiveita ole.

Tällöin annat taiteellisen vapauden osaavalle tekniikkahenkilökunnallemme😊

mailto:mymovestanssikilpailu@gmail.com
https://virkistys.sporttisaitti.com/voimistelu-ja-tanssi/my-moves-tanssikilpailu/2019/saannot/
https://www.mymovestanssikilpailu.com/tapahtuma
https://www.mymovestanssikilpailu.com/tapahtuma
https://forms.gle/s2HvmpqJigqKe3Q26


Ruokailu

Kilpailupäivälle on mahdollista tilata ruokailu hintaan 8 €/annos.

Ruokana on maukas, rakkaudella itse tehty broileripastasalaattiannos, joka sisältää lisäksi

sämpylän ja pienen vihreän salaatin. Otamme huomioon myös erityisruokavaliot!

Ruokailu toteutetaan take away-periaatteella: Valmiiksi pakatut annokset voi hakea aulan

noutopisteeltä milloin vain, ja ne voi syödä esimerkiksi katsomossa tai omassa pukuhuoneessa.

Myös noutopisteen läheisyydessä on muutamia ruokailupöytiä.

Ruuan voi tilata tämän lomakkeen kautta 26.11. mennessä:

HUOM! Tilaukset vain etukäteen!

Kilpailupaikalla palvelee myös kahvio, josta voi ostaa päivän aikana pientä välipalaa. Lisäksi

kisapaikkaa vastapäätä sijaitsee Tokmanni, ja n. 500 m matkan päässä ruokakaupat S-Market ja

K-Supermarket.

Hygienia ja turvallisuus

Kilpailupaikalla on maskisuositus, joka koskee ensisijaisesti tanssijoiden taustajoukkoja.

Tanssijoilta itseltään toivomme kasvomaskin käyttöä pukuhuone-, lämmittely-, ja

esiintymistilojen ulkopuolella liikuttaessa, esimerkiksi kisakatsomossa (Kids-sarjalaiset pois

lukien). Urheillessa ei tarvitse käyttää maskia! Kisapaikalla on saatavilla käsidesiä. Ettehän saavu

kisapaikalle, mikäli teillä on flunssan oireita.

Huom! Hiuslakan suihkuttaminen sisätiloissa on kielletty.

Improkisa

Blokkien 2 ja 3 päätteeksi järjestetään improkisat. Tanssija voi osallistua vain yhteen

improkisaan päivän aikana.

Improkisa on kaikille avoin kisailu, ja siihen ilmoittautuminen tapahtuu vasta kisapaikalla.

Ilmoittautumislista löytyy kisakansliasta. Improkisassa tanssijat improavat lavalla yhtä aikaa

saman kappaleen tahtiin. Tuomaristo valitsee jatkokierroksille etenevät tanssijat ja

finaalikierrokselta valitaan kisan parhaat improajat. Improkisassa pääosassa on

persoonallisuus ja heittäytymiskyky, ei niinkään jonkin tietyn tanssilajin tekninen osaaminen.

Huom! Kuhunkin improkisaan mahtuu 20 tanssijaa. Paikat täytetään

ilmoittautumisjärjestyksessä.

Improkisan voittajat palkitaan yhteistyökumppanimme Tanssitarvikeliike Footlightin

tuotepalkinnoilla.

https://forms.gle/sLTatDRM6QTB5Umw6


TikTok-kisa

My Movesiin kuuluu myös jo perinteeksi muodostunut TikTok-kilpailu, jota tuomaroi

tuomaristomme TikTok-tähti Johanna Seppänen. Palkinnoista lisätietoa myöhemmin

sosiaalisessa mediassamme!

Osallistumisohjeet:

1. Kuvaa My Moves - tai muuten tanssiaiheinen TikTok-video. Kuten muutenkin My

Movesissa, myös TikTok-kisassa tärkeintä on idea, joten käytä luovuuttasi! (valmiin

tiktok-trendin kopioiminen ei välttämättä ole kannattavinta…;)

2. Postaa videosi TikTokiin, Instagramin Reelsiin tai tarinoihin tägäämällä

#mymoves2021 ja @mymovestanssikilpailu HUOM! Tilisi täytyy olla julkinen, jotta

löydämme videosi! (Jos tili on yksityinen, voi videon myös lähettää meille viestillä

Instagramissa. Osallistumalla annat kuitenkin meille luvan julkaista videosi.)

▶ Osallistua voi niin monella videolla kuin haluaa!

▶ Kilpailuaikaa on lauantaihin 4.12. klo 18 saakka. Voit siis kuvata videosi ennen My

Movesia tai vasta kisapaikalla!

Tiedotus

Meidän somet kannattaa viimeistään tässä vaiheessa ottaa haltuun, jos ette ole vielä sitä

tehneet! Sieltä näkee aina ensimmäisenä kaikki tapahtumaan liittyvät uutiset ja muut

ajankohtaiset jutut📱

Instagram @mymovestanssikilpailu

Facebook @mymovestanssikilpailu

Kun julkaisette tapahtumasta sisältöä omiin somekanaviinne, muistattehan tägätä

#mymoves2021 ja @mymovestanssikilpailu🧡

Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Mäntyharjulle!
Ihanaa nähdä teitä kaikkia!

Tanssiterveisin MäVi:n My Moves -tiimi

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa - vastaamme mielellämme!

Nopeiten meidät saa kiinni instagram-viestillä @mymovestanssikilpailu

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mymovestanssikilpailu@gmail.com

Akuuteissa asioissa puhelimeen vastaa tuottajamme Nelli Lamponen, 0400 774 240


