
INFOKIRJE - MY MOVES -TANSSIKILPAILU LA 3.12.2022
(Scroll down for English version)

Heipsun tanssijat ja yhteyshenkilöt ❤

My Moves -tanssikilpailu lähestyy! Tässä infopaketti tulevasta kisapäivästä - luettehan sen
tarkasti läpi.

Tapahtuman kulku

BLOKKI 1

8.40-9.28 Lavakokeilut

9.35-12.00 Suoritukset

9.35 alkaen Ryhmät Adults

n. 9.38 alkaen Soolot Kids

n. 10.35 alkaen Soolot Adults

n. 11.05 alkaen Ryhmät Kids

12.05-12.30 Improkisa 1

12.30-12.45 Palkintojenjako

BLOKKI 2

12.50-13.36 Lavakokeilut

13.40-16.05 Suoritukset

13.40 alkaen Duot Teens

n. 13.43 alkaen Soolot Juniors

n. 14.05 alkaen Ryhmät Juniors

n. 14.40 alkaen Duot Kids

n. 15.30 alkaen Duot Adults

16.10-16.35 Improkisa 2

16.35-16.50 Palkintojenjako

BLOKKI 3

17.00-17.32 Lavakokeilut

17.40-19.50 Suoritukset

17.40 alkaen Soolot Teens

n. 17.43 alkaen Duot ja Triot Juniors

n. 18.35 alkaen Ryhmät Teens

19.50-20.10 Loppudisko

20.10-20.25 Palkintojenjako



Suoritusjärjestys ja aikataulut

Tapahtuman aikataulutuksessa on pyritty ottamaan ilmoitetut toiveet huomioon ja tekemään

siitä mahdollisimman kilpailijaystävällinen. Koska kilpailuteoksia on ennätyksellisen 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. Rautatieasemalta kävelee

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

Kisakansliaan ilmoittautuminen
Saapuessanne kilpailupaikalle ilmoittautukaa kisakansliaan liikuntahallin aulassa.

Kisakansliasta kilpailijat ohjataan pukuhuonetiloihin.

Jos olette ilmoittaneet maksavanne osallistumismaksun kisapaikalla, maksu hoidetaan

saapumisen yhteydessä. (Maksutapoina korttimaksu ja MobilePay). Laskun maksutavaksi

valinneille lähetetään laskut marraskuun aikana.

Kengät, hiuslakka ja glitter

Ulkokengillä liikkuminen ei ole sallittua liikuntahallissa, joten kengät riisutaan heti eteisessä.

Koska osallistujia on paljon ja kenkiä luonnollisesti kaksi kertaa enemmän, suosittelemme

kilpailijoita ottamaan mukaan kengille oman pussin, jossa ne voi viedä pukuhuoneeseen

säilöön. Eteisen kenkätelineet ovat myös käytettävissä, mutta tilaa on rajoitetusti.

Huom! Glitterin käyttö kilpailupaikalla on kokonaan kielletty. Hiuslakan suihkuttaminen

sisätiloissa on kielletty.

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.

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. Lämmittelyalue 1 sijaitsee aulan

läheisyydessä, ja lämmittelyalue 2 lavan vieressä väliseinän takana.

http://www.mymovestanssikilpailu.com


Lavakokeiluun saavutaan omatoimisesti määrättyyn aikaan. Otattehan kanssakilpailijat

huomioon ja annatte toisillenne tilaa sekä lämmittelyalueella että lavakokeiluissa, jotta kaikki

saavat valmistautua ja tutustua lavaan tasapuolisesti ❤ Lavakokeilun jälkeen kilpailijat siirtyvät

suoritusvuorosta riippuen joko suoraan lämmittelyalueelle valmistautumaan suoritukseen tai

vapaasti odottamaan omaa lämmittelyvuoroa.

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

yhteydessä meihin.

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 (5-10 teosta) ennen omaa 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 päätteeksi suoritetaan palkintojenjaot, joissa jaetaan mitaleita, kunniamainintoja ja

Spesiaalimainintoja. Kilpailijat voivat seurata palkintojenjakoja kilpailijoiden katsomosta.



Spesiaalimaininnat

Kaikki tanssijoiden itsensä tekemät teokset palkitaan Spesiaalimaininnalla. Tiedot teosten

koreografeista on otettu suoraan ilmoittautumislomakkeista ja omat koreografiat merkitty

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

ilmoitattehan siitä meille mahdollisimman pian sähköpostitse!

mymovestanssikilpailu@gmail.com

Tulokset ja tuomaripalautteet

Kilpailun tulokset ja jaetut kunniamaininnat julkaistaan nettisivuillamme kilpailupäivän iltaan

mennessä. Tuomarit kirjoittavat palautteensa sähköisesti, ja ne lähetetään kilpailijoiden

yhteyshenkilöille sähköpostitse kilpailun jälkeisenä päivänä. Kilpailupaikalta ei siis saa

palautteita mukaan paperisena!

Säännöt ja arviointiperusteet

Kilpailun sääntöihin ja arviointiperusteisiin voi tutustua täällä:

https://www.mymovestanssikilpailu.com/tapahtuma

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 10€ hintaan.

Katsomo

Liput tapahtuman katsomoon myydään ainoastaan paikan päältä. Pääsylipun hinta on 10€, alle

kouluikäiset 0€. Maksutapana kortti, käteinen tai MobilePay. Hallin yläkatsomo on varattu

ensisijaisesti maksaville asiakkaille, ja kilpailijat ovat tervetulleita katsomaan ja kannustamaan

toisiaan omaan katsomoonsa hallin lattiatasoon. Katsomossa liikkuminen suoritusten aikana

on kielletty.

Musiikit ja puuttuvat teostiedot

Jos ette ole vielä toimittaneet meille kilpailumusiikkianne tai puuttuvia teostietoja, lähettäkää

ne 12.11. mennessä osoitteeseen mymovestanssikilpailu@gmail.com..

Musiikit: Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään: MUSIIKKI, esiintyjän nimi, teoksen nimi, sarja.

Esim. “MUSIIKKI, Treasure Hunt, Team Hunters, Adults Ryhmät”

Musiikin tulee olla mp3-muodossa ja tiedosto olla nimetty seuraavasti:

Esiintyjän nimi - teoksen nimi - sarja. Esim: “Treasure Hunt - Team Hunters - Adults ryhmät.”

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

myöhästymismaksu.

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


Puuttuvat teostiedot voi lähettää meille musiikin kanssa samalla sähköpostilla tai erillisessä

sähköpostissa. Muistathan ilmaista viestissä selkeästi, minkä teoksen tiedoista on kyse.

Ilmoittautumispäivänä sähköpostiin tulleesta vahvistuksesta voi tarkistaa, mitä tietoja

teoksesta jäi ilmoittamatta.

Valaistus

Mikäli haluat esittää toiveita teoksen valaistuksen väristä, täytäthän tämän lomakkeen

perjantaihin 25.11. mennessä. Lomakkeen voi myös jättää täyttämättä, jollei erityisiä toiveita ole.

Tällöin annat taiteellisen vapauden osaavalle tekniikkahenkilökunnallemme😊

Ruokailu

Kilpailupäivälle on mahdollista tilata ruokailu hintaan 9 €/annos.

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

sämpylän ja pienen vihreän salaatin. Ruokaa valmistetaan myös erityisruokavalioiden mukaan!

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 25.11. 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.

Mäntyharjun keskustassa palvelee myös Pizzeria Dada (Asematie 1, avoinna klo 11-21.) Kyseessä

on pieni ravintola, joten suuremmista tilauksista kannattaa olla yhteydessä etukäteen puh.

015450550.

S-Marketin yhteydessä toimii Reissuravintola, joka on tarjoaa Sportti-menun tilauksesta väh. 30

hengen ryhmille. (Ravintola auki lauantaisin vain tilausryhmille.) Valittavissa on koko ryhmälle

yksi seuraavista pääruokavaihtoehdoista: lihapullat, broilerikiusaus, kasviskiusaus, pasta

bolognese. Hinta 9€/hlö, linja-auton kuljettaja ilmaiseksi. Ryhmävarauksen voi tehdä

ravintolaan myynti@reissuravintola.fi tai puh 0400955460 25.11. mennessä.

Mitä muuta tehdä Mäntyharjulla?

Kilpailupäivänä paikkakunnalla järjestetään myös Wanhan ajan joulu -markkinat

(Mäntyharjuntie 29, klo 12-16.) Tapahtumassa on mm. erilaisia myyntikojuja, esityksiä,

joulupuuro-, glögi- ja piparitarjoilua sekä joulupukki.

Lue lisää Wanhan ajan joulu -tapahtumasta:

https://www.mantyharju.fi/event/mantyharju:agcbf656ee

https://forms.gle/3ivYup6VRv4sE6hw7
https://forms.gle/XT1MwF6iSi2Rx4VS9
mailto:myynti@reissuravintola.fi
https://www.mantyharju.fi/event/mantyharju:agcbf656ee


Joulutapahtuman viereisessä Taidekeskus Salmelan päärakennuksessa (Mäntyharjuntie 25) on

avoimet ovet, jossa  residenssitaiteilijat kertovat teoksistaan ja työskentelystään.

Lisätietoja: https://www.instagram.com/taidekeskussalmela/

Improkisa

Blokkien 1 ja 2 päätteeksi järjestetään improkisat (klo 12.05 ja 16.10). 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.

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

#mymoves2022 ja @mymovestanssikilpailu❤

Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Mäntyharjulle!

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 Noora Lamponen, 0400 74 2020

https://www.instagram.com/taidekeskussalmela/


EVENT INFO - MY MOVES COMPETITION SATURDAY 3.12.2022

Hello dancers and dancers’ contact persons ❤

My Moves Competition is right around the corner! So here is some info about the event - please
read it thoroughly.

Program

BLOCK 1

8.40-9.28 Stage trials

9.35-12.00 Performances

from 9.35 Adults Groups

from 9.38 Kids Solos

from 10.35 Adults Solos

from 11.05 Kids Groups

12.05-12.30 Improv Contest 1

12.30-12.45 Awards

BLOCK 2

12.50-13.36 Stage trials

13.40-16.05 Performances

from 13.40 Teens Duos

from 13.43 Juniors Duos

from 14.05 Juniors Groups

from 14.40 Kids Duos

from 15.30 Adults Duos

16.10-16.35 Improv Contest 2

16.35-16.50 Awards

BLOCK 3

17.00-17.32 Stage trials

17.40-19.50 Performances

from 17.40 Teens Solos

from 17.43 Juniors Duos and Trios

from 18.35 Teens Groups

19.50-20.10 Disco

20.10-20.25 Awards



Running order and schedules

We have tried to implement the dancers’ wishes regarding the event schedule and make the

schedule as dancer-friendly as possible. Because there is a huge number of performers, the day

will be long especially for the dancers with multiple performances. If a dancer is competing

multiple times within the same category, the performances have been scheduled as far away

from each other as possible, but the changes might still be quite quick.

You’ll find the running order and the stage trial schedule attached in this email and linked on

our website www.mymovestanssikilpailu.com. Beside the running order you’ll also find your

performance number which you’ll want to keep in mind.

Venue

The competition will be held in Sports Hall Kisala, Urheilutie 1, 52700 Mäntyharju. There is

plenty of parking space for cars and buses near the building. The venue is located 1,2 km away

from the train station (a 15 minute walk).

Competition office
When you arrive, please check in at the competition office by the entrance. From there you will

be led to the dressing rooms. You will pay your participation fee upon arrival (card or

MobilePay), if you have chosen to pay at the venue. If you have chosen an invoice as payment

method, you will receive your invoice during November.

Shoes, hairspray and glitter

Please take your shoes off when entering the building. With hundreds of participants and

twice as many shoes we recommend taking a bag with you for your shoes. You can take the

bag with you to your dressing room. There are some shoe racks near the door, but the space is

limited. Glitter is absolutely banned from the venue. Using hairspray indoors is forbidden.

The Stage Trials

In the stage trials the dancers get to test the stage before their performance. For solos, duos

and trios the trial time will be shared with others but groups will go one at a time. See the

schedule attached.

The stage trial is meant for getting to know the floor, the dimensions of the stage etc. – not for

performing the whole dance with music.

If they wish, the dancers have the chance to warm up on the warm up areas before the stage

trial for 20 minutes max. There are two warm up areas in the venue and in the stage trial

schedule you’ll see which one you should use before your stage trial. Warm up area 1 is located

near the entrance hall and Warm up area 2 next to the stage behind a curtain wall.

The dancers will arrive to the stage trial self-directedly at the time given to them. Please

respect everyone and give each other space in the warm up areas and during the stage trial so

that everyone gets to prepare and get to know the stage equally ❤

http://www.mymovestanssikilpailu.com


After the stage trial the dancers move either directly to the warm up area to prepare for

performance or to wait for their turn in the warm up area.

Note! It is not mandatory to participate in the stage trial. If you decide to skip your trial time,

please let us know.

Warm up before the performance

Each performer has a slot for warm up in the two warm up areas of the venue. Warm up area 1

is located near the entrance hall and Warm up area 2 next to the stage behind a curtain wall.

The warm up starts from Warm up area 1 where the dancers can arrive self-directedly 20-40

minutes (5-10 performances) before their own performance. You may choose when you want to

start your warm up – you don’t have to use the whole 40 minutes. When there’s 20 minutes left

until your performance, you will be guided to Warm up area 2 and from there to the stage

when it’s your time to shine.

Note! Our staff will only let you to the warm up areas during the given times, not earlier.

The stage

The stage is about 15m wide and 12m long. The floor is covered with a black dance mat. The

performers will enter the stage from the front (middle of the stage) and exit the stage from the

back corner on the right.

Awards

At the end of each Block the winners of the categories performed in it will be awarded with

medals, Honorary mentions and Special honorary mentions.  The dancers may follow the award

ceremonies from the dancer’s seats.



Special honorary mention – “Spesiaalimaininta”

All dances choreographed by the dancers themselves will be awarded with special honorary

mention - “Spesiaalimaininta” diplomas. The choreographer information has been taken from

your registration forms and marked to the running order with a star (*). If a choreography made

by the dancer themself hasn’t got a star next to it, please let us know via email

mymovestanssikilpailu@gmail.com

Competition results and written feedback from the judges

Competition results and Honorable mentions will be published to our website by the end of

the day. The judges give their scores and written feedback digitally, and they will be sent to

participants the day after the competition. You will not receive feedback on paper from the

venue.

Competition rules and evaluation criteria

You can read competition rules and evaluation criteria in English here.

Coaches’ passes

For each performance we have reserved the number of coach passes chosen at registration

(0-2). Passes can be used by a coach/choreographer/team leader/guardian. Coach passes are

given upon arrival at the competition office. Other supporters can buy tickets to the

competition for 10€.

Audience

Tickets to the competition are sold at the venue for 10€, kids under 7 yo are free of charge.

Card, cash and MobilePay as payment methods. The upper seating level is primarily reserved

for paying customers. Competitors are welcome to cheer for each other from the floor level

seats. To respect the performers, please stay seated during performances.

Competition music and missing performance information

If you have yet to send us your competition music or performance information, please do it by

12.11. to mymovestanssikilpailu@gmail.com. When sending the music, title the message with:

MUSIIKKI, name of the performance, name of the performer, category. For example: “MUSIIKKI

- Treasure Hunt - Team Hunters - Adults Groups”. The music file form needs to be mp3 or .wav.

Please name the music file as follows: Name of the performance - name of the performer,

category. For example: Team Hunters - Treasure Hunt - Adults Groups.

The participants sending their music after 12.11., unedited or with a wrong name, will be

charged a 10€ fee.

You can send missing performance information in the same email with the music or in a

separate message. You can check the registration confirmation email, if you left any

information blank at registration. Please tell us clearly which performance the information is

for.

mailto:mymovestanssikilpailu@gmail.com
https://www.mymovestanssikilpailu.com/_files/ugd/7bdcbf_13e50bd256e4456c8a89b715e4eb8c66.pdf
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Lighting

If you have any wishes regarding the color of the lighting for your performance, you may send

them to us via this form by Friday 25.11.

If you don’t have any specific wishes, you may leave the decision in the hands of our lighting

technician. In this case just don’t send in the form 😊

Dining

You can order meals for the competition day for 9€/meal. The meal consists of a tasty chicken

pasta salad, a small green salad and bread. We provide meals also with dietary restrictions in

mind. The meals are packed in takeaway-boxes so they can be eaten in dressing rooms or while

watching the performances.  The meals can only be ordered beforehand. Make your order by

filling this form by 25.11.2022.

On the venue there is also a cafe where you can buy coffee, tea and small snacks during the

event. Right opposite the sports hall there is a Tokmanni and just 500m away grocery stores

S-Market and K-Supermarket.

In the centre of Mäntyharju there is also Pizzeria Dada (Asematie 1, open from 11 to 21.) The

restaurant is quite small, so for bigger orders you might want to call them in advance. Tel.

015450550.

Next to the S-Market there is restaurant Reissuravintola that offers a “Sportti-menu” for groups

over 30 people. The group may choose meatballs, chicken casserole, vegetarian casserole or

pasta bolognese as one main course for everyone. The price is 9€/person. The restaurant is only

open for pre-ordered groups on Saturdays, so if you want to make the order, contact

myynti@reissuravintola.fi or 0400955460 by Friday 25.11.2022.

The Improv Contest

The two Improv Contests of the day will be held at the end of Block 1 and Block 2 (at 12.05 and

at 16.10). A dancer can only participate in one of the two contests. The Improv Contest is open to

all dancers competing in the regular categories. The registration is open in the competition

office during the competition day. Participating in the Improv Contest is free of charge and the

maximum number of participants in each Contest is 20. The spots are filled in order of

registration.

There are three rounds to the Improv Contest. First, all 20 dancers start dancing together on

stage and the judges will choose the dancers to continue to the second round. From this round

the judges will choose the finalists and finally, from the final they’ll choose two equal winners.

In their evaluation, the judges will pay attention especially to the dancers’ courage, ability to

adapt and their persona in movement.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY3uvhDQ8_NdOI9n0Bg-Sh_S7hEU-ykMSKcaA5vNfa-QIpwg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8HsiGF33ix1mWfd4FaSAoi8YVpfXQmqUlGLJpEeM7cfOB4w/viewform
mailto:myynti@reissuravintola.fi


Info channels

Please follow our social media to get all the info and updates the quickest!

Instagram @mymovestanssikilpailu

Facebook @mymovestanssikilpailu

When posting content related to the event please tag

#mymoves2022 and @mymovestanssikilpailu❤

You are warmly welcome to dance in Mäntyharju!

Best dance wishes, MäVi My Moves Team

Please don’t hesitate to contact us with anything - we’re happy to help!

You’ll reach us the quickest on Instagram direct messages @mymovestanssikilpailu

You may also email us at mymovestanssikilpailu@gmail.com

In the most acute cases you may call our producer Noora Lamponen, 0400 74 2020


