INFOKIRJE
PERFORMING ARTS SOOLO IKM & SM 2021
KILPAILIJAT
Sisäänkäynti: Sisäänkäyntinä toimii Lahden Sibeliustalon pääsisäänkäynti. Aulasta kilpailijat
ohjataan pukuhuoneisiin. Kisaajien toivotaan saapuvan kisapaikalle mahdollisimman valmiina
meikkien ja vaatetuksen osalta.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu Lahden Sibeliustalon aulassa. Kilpailijat saavat
ilmoittautumisen yhteydessä kisaajarannekkeet. Teosilmoittautuminen tulee tehdä tämän
jälkeen samassa ilmoittautumispisteessä.
Kisalava: Lavan mitat: 10m x 8m ja korkeus on 40cm. Lavalle tulo: stage right (yleisöstä
katsoen vasemmalta), Lavalta poistuminen: stage left (yleisöstä katsottuna oikealta). Tanssijat
kulkevat lavan sivusta lavan tuloalueelle.
Pääsyliput: Olemme mitoittaneet myytävät lippumäärät siten, että katsomossa olisi
mahdollisimman turvallista olla. Emme kuitenkaan pysty ennakkoon arvioimaan seurueiden
kokoa ja yleisön vaihtuvuutta eri sarjojen välillä ja tämä luonnollisesti hankaloittaa
lipunmyynnin ennakoitavuutta ja nämä molemmat vaikuttavat katsomokapasiteettiin. Tästä
syystä on mahdollista, että tilanteen niin salliessa, voimme myydä lippuja myös ovelta.
Tiedotamme tästä FB-tapahtumassa.
Kisaajien liput:
● Jos haluat taata paikan katsomosta, tulee sinulla olla pääsylippu molempina päivinä.
● Avaamme pienen kisaajakatsomon lavan sivuun turvavälit huomioiden, jossa on
mahdollista istua oman kisapäivän ajan. LiveStream pyörii kisaajille maksutta
lämmittelysalissa.
Ruokailu: Vallitsevan tilanteen vuoksi varsinaista ennakkoon ostettavaa kisaruokailua ei
järjestetä. Kisapaikan vieressä on S-market ja lisäksi muutama ravintola lähietäisyydellä.
Lahden Sibeliustalossa toimivan Ravintola Lastun kahvila on avoinna seuraavasti:
Lauantai 11.00-15.00 (lounastarjoilu), Sunnuntai 11.00-15.00 (brunssitarjoilu)
Maskit: Suosittelemme maskien käyttöä yleisissä tiloissa ennen ja jälkeen kisasuoritusta.
Maskeja löytyy kisapaikalta, mutta toivomme kisaajien ottavan myös omia maskeja mukaan.
Valokuvaus ja kisatallenteet:
● Valokuvia tulee ottamaan Ella Kaidesoja. Kuvia voi tilata kuvaajalta tapahtuman
jälkeen.
● Kisat LiveStriimataan ja sen pääsee ostamaan täältä: https://striimi.eu/kauppa/.
Kisatallenne kisojen jälkeen toteutuu myös ja se löytyy samasta osoitteesta.

KATSOJAT & HUOLTOJOUKOT
Sisäänkäynti: Sisäänkäyntinä toimii Lahden Sibeliustalon pääsisäänkäynti.
Pääsyliput: Olemme mitoittaneet myytävät lippumäärät siten, että katsomossa olisi
mahdollisimman turvallista olla. Emme kuitenkaan pysty ennakkoon arvioimaan
seurueiden kokoa ja yleisön vaihtuvuutta eri sarjojen välillä ja tämä luonnollisesti
hankaloittaa lipunmyynnin ennakoitavuutta ja nämä molemmat vaikuttavat
katsomokapasiteettiin. Tästä syystä on mahdollista, että tilanteen niin salliessa, voimme
myydä lippuja myös ovelta. Tiedotamme tästä FB-tapahtumassa.
Katsojat/huoltojoukot pyritään pitämään erillään kilpailijoista kisapaikalla koko
kilpailun ajan. Toivomme, että katsojat ja huoltajat eivät käy kisaajien pukuhuoneissa
tai lämmittelytilassa, ellei sille ole välttämätöntä tarvetta.
Pääsylippujen vaihtaminen rannekkeisiin: Pääsyliput vaihdetaan rannekkeisiin
Sibeliustalon aulassa lipunmyyntipisteellä.
Maskit: Suosittelemme maskien käyttöä yleisissä tiloissa. Maskeja löytyy kisapaikalta,
mutta toivomme kaikkien ottavan myös omia maskeja mukaan.
LiveStream: Kisat livestriimataan. LiveStream on myynnissä osoitteessa www.striimi.eu.
Kilpailun jälkitallenne tulee myyntiin samalle sivulle.
Käsiohjelma: Käsiohjelma julkaistaan osoitteessa www.dancevents.fi, sekä
tapahtuman Facebook-sivuilla.
Ruokailu: Vallitsevan tilanteen vuoksi varsinaista ennakkoon ostettavaa ruokailua ei
järjestetä. Kisapaikan vieressä on S-market ja lisäksi muutama ravintola
lähietäisyydellä.
Lahden Sibeliustalossa toimivan Ravintola Lastun kahvila on avoinna seuraavasti:
Lauantai 11.00-15.00 (lounastarjoilu), Sunnuntai 11.00-15.00 (brunssitarjoilu)
Ruusumyynti: Ruusumyynti järjestetään katsomon yhteydessä olevan myyntipisteen
luona. Vanhemmat ja tukijoukot voivat ostaa tanssijoille ruusuja hintaan 5€ / kpl.
Maksutapoina toimii käteinen tai MobilePay.

KOREOGRAFIT & VALMENTAJAT
Sisäänkäynti: Sisäänkäyntinä toimii Lahden Sibeliustalon pääsisäänkäynti.
Pääsyliput: Olemme mitoittaneet myytävät lippumäärät siten, että katsomossa olisi
mahdollisimman turvallista olla. Emme kuitenkaan pysty ennakkoon arvioimaan
seurueiden kokoa ja yleisön vaihtuvuutta eri sarjojen välillä ja tämä luonnollisesti
hankaloittaa lipunmyynnin ennakoitavuutta ja nämä molemmat vaikuttavat
katsomokapasiteettiin. Tästä syystä on mahdollista, että tilanteen niin salliessa, voimme
myydä lippuja myös ovelta. Tiedotamme tästä FB-tapahtumassa.
Koreografien ja valmentajien liput:
● Valmentajilla ja koreografeilla tulee olla pääsylippu ostettuna, mikäli haluaa
päästä seuraamaan kilpailuja. Poikkeuksena All Styles Showcase -ryhmien
koreografit. Näiden ryhmien koreografit saavat lippunsa
ilmoittautumispisteestä.
● Ostetut pääsyliput vaihdetaan lipunmyynnissä yleisörannekkeisiin.
Yleisörannekkeella pääsee yleisöön, mutta ei pukuhuoneisiin tai
lämmittelyalueelle.
● Mikäli koreografi / valmentaja haluaa päästä kisaajan tueksi pukuhuoneisiin tai
lämmittelyalueelle, tulee ostettu pääsylippu vaihtaa kisarannekkeeksi. Tällä
rannekkeella ei pääse muun yleisön joukkoon, vaan koreografin / valmentajan
tulee istua heille varatulla alueella lavan vieressä.
Ruokailu: Vallitsevan tilanteen vuoksi varsinaista ennakkoon ostettavaa ruokailua
ei järjestetä. Kisapaikan vieressä on S-market ja lisäksi muutama ravintola
lähietäisyydellä.
Lahden Sibeliustalossa toimivan Ravintola Lastun kahvila on avoinna seuraavasti:
Lauantai 11.00-15.00 (lounastarjoilu), Sunnuntai 11.00-15.00 (brunssitarjoilu)
Maskit: Suosittelemme maskien käyttöä yleisissä tiloissa. Maskeja löytyy
kisapaikalta, mutta toivomme kaikkien ottavan myös omia maskeja mukaan.
Valokuvaus ja kisatallenteet:
● Valokuvia tulee ottamaan Ella Kaidesoja. Kuvia voi tilata kuvaajalta
tapahtuman jälkeen.
● Kisat LiveStriimataan ja sen pääsee ostamaan
täältä: https://striimi.eu/kauppa/. Kisatallenne kisojen jälkeen toteutuu myös ja
se löytyy samasta osoitteesta.

