Ung Kultur MOVES 2017
Regionala dansmönstringar och ett dansevenemang på riksnivå
REGLER
MOVES är avsett för alla ungdomar i åldern 10–20 år som sysslar med dans.
Det finns separata serier för 10–15-åringarna och 16–20-åringarna. Högst 1/3 av gruppens
medlemmar får avvika från åldersbegränsningen.
Grupper om minst tre dansare kan delta i evenemangen.
Föreställningen får vara högst 6 minuter lång.
Dansstilarna är nutidsdans, gatudans, show- och jazzdans, folkdans och andra etniska
danser samt balett, där juryn avvikande från de andra dansstilarna även godkänner solooch pas de deux-föreställningar.
Ung Kultur MOVES-evenemangen är avsedda för amatördansare. De är därför inte öppna
för ungdomar som studerar dans med sikte på en yrkesexamen (2:a stadiet och högskola).
I det regionala och nationella evenemanget får samma grupp delta endast i en gren. Totalt
2/3 av gruppmedlemmarna ska vara nya för att gruppen ska kunna betraktas som en ny
sammansättning.
Juryn
Ung Kultur-evenemangen är starkt utbildningsinriktade, och alla grupper som uppträder får
muntlig och skriftlig respons av en professionell jury.
Juryn väljer i samband med de regionala evenemangen ut representanter för det
riksomfattande evenemanget i Rovaniemi 26–28.5.2017.
Juryn lägger i sin respons vikt vid följande:
Glädjen, passionen och inspirationen för dans och hur tydligt dessa framkommer
Interaktionen mellan dansarna samt mellan dansarna och publiken
Kreativiteten, personligheten och framförandet av egna idéer i föreställningen
Dansarnas kroppsliga färdigheter och skicklighet (t.ex. rytmsinne och mångsidig kontroll
av kroppen, rörelsematerialet och rörelsetyperna)
Den koreografiska strukturen

De regionala evenemangen
Det kostar ingenting att delta i de regionala evenemangen, och alla grupper kan anmäla sig
direkt utan någon förhandsuttagning.
Evenemangen ordnas på olika håll i Finland och de hittas på adressen
www.nuorikulttuuri.fi/tapahtumat
De regionala evenemangen ordnas under perioden 1.2–10.4.2017.

Från regionalt till riksomfattande evenemang
Juryerna för de regionala evenemangen väljer ut representanter för det riksomfattande
evenemanget.
De utvalda grupperna ska själva anmäla sig till det riksomfattande evenemanget i
Rovaniemi senast 12.4.2017 via det elektroniska anmälningssystemet.
Deltagaravgiften till det riksomfattande evenemanget är 35 €/deltagare och högst 350
€/grupp.
Deltagaravgiften inkluderar invigningen, uppträdandet, juryns muntliga och skriftliga
respons, workshopar, möjlighet att se andra föreställningar, avslutningsfesten,
Teosto/Gramex-ersättningar, en olycksfallsförsäkring samt alla övriga händelser under
evenemanget (kvällsfesten, möjlighet att uppträda på open stage, övrigt program).
Under avslutningsfesten delas stipendier ut till de grupper som juryn utsett i syfte att stödja
dansintresset.
Måltids- och inkvarteringspaketen betalas separat utöver deltagaravgiften.
Mer information:
www.nuorikulttuuri.fi/moves
www.nuorikulttuuri.fi/tapahtumat
https://www.facebook.com/Nuori-Kulttuuri-203432472024/

