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Ohjeita tanssimateriaalin valintaan ja teokseen valmistautumiseen:
Saa tanssia! -teos on jaettu viiteen kohtaukseen. Pari/ryhmä valitsee kohtauksen, johon osallistuu.
Materiaaliin tutustutaan ennen tapahtumaa. Tansseja ei tanssita tietyissä ennalta määrätyissä
kuvioissa. Syksyllä 2020 järjestetään työpajoja Baalit, Svengi ja Tampere -kohtausten
materiaaleista eri puolilla Suomea. Pajojen tiedot löydät osoitteesta
www.nuorisoseurat.fi/saatanssia
Osallistujat valitsevat yhden kohtauksen, jonka lisäksi odotamme, että kaikki osallistuvat finaaliin
eli Tampere-kohtaukseen. Ohjeet ja musiikit löydät täältä:
https://tanssinriemu.nuorisoseurat.fi/sottiisimoves-2020/
Alla lyhyt kuvaus eri kohtausten kohderyhmistä.
1.
2.
3.
4.
5.

Svengi on aikuisten lunki materiaali.
Kolme on haastavampi materiaali aikuisryhmille.
Liki on edistyneille tanssijoille ja tarjoaa vielä enemmän haastetta tanssijoille (taitotaso D).
Baalit on lapsille ja nuorille (taitotaso C)
Tampere on teoksen finaalikohtaus, johon osallistuvat kaikki tanssijat.

Baalit ja Liki on sijoitettu Kalenoissa käytössä olleella taitotasoasteikolla tasoille C ja D. Taitotasot A
ja B ovat osana Hei lystiä! kokonaisuutta, joka esitetään su 18.10. Baaleista nähdään osia myös
sunnuntain 18.10. teoksessa.
Harjoittelu tapahtumassa: Jokaisella kohtauksella on yksi yhteisharjoitus, joihin osallistujien
odotetaan osallistuvan. Harjoituksessa ei enää harjoitella yksittäisiä tansseja. Osallistujat
osallistuvat siis oman kohtauksensa ja finaalin harjoitukseen sekä kenraaliin. Alustava
harjoitusaikataulu tämän tiedoston toisella sivulla.
Ilmoittautuminen: Saa tanssia! –teokseen pääset osallistumaan osanottajapassilaisena ja
teokseen ilmoittaudutaan ilmoittautumisjärjestelmän kautta elokuun loppuun mennessä. Yleisö
pääsee osallistumaan teokseen Saa tanssia -tanssien myötä. Osallistumismahdollisuudesta teoksen
aikana kertoo kyltti, joka syttyy tilassa ko. tanssien aikana.
Ilmoittautumaan pääset täältä: http://ilmoittautuminen.sottiisi.net/ilmoittaudu/index
Puvustus: Koska 50-vuotias Pispalan Sottiisi on 70-luvun lapsi, osallistujien ohjeena on pukeutua
70-luvun tyyliin. Teemaa saa varioida, eikä tarkempia ohjeita ole määritelty – näemme
mielellämme tanssijoita laajasti vuosikymmenen tyyliin/tyyleihin pukeutuneena.
Teoksen taiteellinen johtaja on Petri Kauppinen. Saako soittaa? -yhtye on koostettu
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän opiskelijoista ja teoksen musiikit
ovat syntyneet Anne-Mari Kivimäen ohjauksessa.
Lisätietoja:
tuottaja
Joonas Pokkinen
joonas.pokkinen@nuorisoseurat.fi
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Harjoitusaikataulu osallistujille, Saa tanssia! -teos, versio 16.6.2020. Muutokset mahdollisia.
9.00-9.45 kohtaus Tango
9.45-10.30 kohtaus Kolme
10.30-11.15 kohtaus Svengi
11.15-12.00 kohtaus Liki
-- tauko osallistujille—
14.15.-15.15 kohtaus Tampere
15.15-16.00 kohtaus Baalit
16.00-17.30 Kenraaliharjoitus
18.30 alk. esityksen ”intro”
19.00 Saa tanssia!, noin 90 min.
Lisäohjeita Tanssiralliin osallistuville ryhmille, kun katselmusaikataulut saadaan vahvistettua.

