Etelä-Karjala tanssii! - etätanssitapahtuma
Aikamme on vienyt nuoret tanssijamme tanssisaleista ja kouluilta treenaamaan kotiin. Nyt
haluamme nähdä treenien tulokset ja nostaa Etelä-Karjalan nuorten tanssijoiden osaamista
esille!
Etelä-Karjala tanssii! on etätanssitapahtuma. Tapahtumaan kuuluu etätanssitunti
lauantaina 16.5. klo 15.00 Etelä-Karjala tanssii youtube-kanavalla. Tunnilla Lappeenrannan
tanssiteatterin koreografi Anna-Maria Paadar opettaa Nykyaika-nimisen koreografian, johon
kuuluu showtanssin elementtejä ja myös impro-osuus, jossa oppilaat voivat tehdä omia
liikesarjojaan.
Etätunnin jälkeen oppilailla on viikko aikaa lähettää video projektin WhatsApp-numeroon:
046 8420029. Videon lisäksi oppilaan täytyy lähettää myös kuva allekirjoitetusta
lupalomakkeesta ja silloin hän pääsee osallistumaan projektin koostevideoon.
Koostevideolla tanssijat ympäri Etelä-Karjalaa tanssivat koreografiaa ja näyttävät parasta
osaamistaan liikkeissä ja luovuudessa.
Viimeisenä osuutena, kun koostevideo on julkaistu, jaetaan parhaille osallistujille
stipendit. Anna-Maria arvostelee koreografian osaamista, impro-osuuden luovuutta sekä
kuvauspaikan kekseliäisyyttä. Jaamme 10 rahastipendiä, joita tanssijat voivat käyttää
tanssiharrastuksen ylläpitoon. Oppilaat saavat myös kunniakirjan stipendin kera!
Voitte seurata projektiamme youtube- ja instagram-kanavien kautta ja osallistua omien
videoiden, kommenttien ja jakamisen avulla Etelä-Karjalan ensimmäiseen
etätanssitapahtumaan!
Instagram: https://www.instagram.com/etelakarjalatanssii/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEy25f9wsgGsaS4XHrXXXaw
Linkit, lupalomake ja uutiset: http://www.etelakarjalatanssii.com
Projektin WhatsApp: 046 8420029
Etelä-Karjala tanssii! on syntynyt Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahaston aloitteesta ja toteutetaan sen
rahoittamana vuonna 2020. Etelä-Karjalan rahaston asiamiehenä toimii P
 äivikki Eskelinen-Rönkä.
Työryhmä: Hiski Hämäläinen, Anna-Maria Paadar, Ossi Välimäki (muusikko), Laura Tykkyläinen (muusikko),
Liisa Väistö (grafiikka), Mia Hiltunen (some) ja Eerika Kraft (tanssija).

Liite 1. Lupalomake tanssivideolle

Etelä-Karjala tanssii!
tanssivideon käyttölupa

VIDEON KÄYTTÖLUPA
Annan Suomen Kulttuurirahastolle luvan käyttää kuvaamaani tanssivideota Nykyaika-koreografiasta
sekä siinä olevaa kuvamateriaalia myös paikallaan olevana still kuvana markkinoinnissa ja
julkaisutoiminnassa painetuissa ja sähköisissä viestintävälineissä korvauksetta ja ajallisesti
rajoittamattomasti. Vakuutan, että minulla on videolla mahdollisesti tanssivilta tai muutoin esiintyviltä
henkilöiltä vastaava lupa. Kuvaaja pitää kaikki oikeudet kuvaamaansa videomateriaaliin.
Videota näytetään sosiaalisessa mediassa ja sitä voidaan luovuttaa myös tiedotusvälineille. Videota ei
voida myydä kolmannelle osapuolelle Suomen Kulttuurirahaston ja Suomen Kulttuurirahaston
Etelä-Karjalan rahaston omistuksesta. Ymmärrän, että mahdollinen rahastipendi, joka jaetaan
parhaille suorituksille, ei ole palkkio työstä, vaan rohkaisu oppilaalle tanssiharrastuksen jatkamiseen.

Tanssijan nimi ja ikä

Tanssijan osoite

Paikkakunta ja päivämäärä

Huoltajan tai yli 18v tanssijan allekirjoitus

Nimenselvennys

Huoltajan tai yli 18v tanssijan puhelinnumero
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