Nuõrr Kulttuur MOVES 2017
Vooudla tanssǩiiččâlm da väʹlddkååddlaž tanss-šõddmõš
MEÄRRÕÕZZ
MOVES lij juʹrddum pukid 10-20 -âkksaid taans staarjõõttjid nuõrid.
10-15 -âkksa da 16-20 –âkksa čuäʹjte jiijjâz čuäʹjtõõzzid ââʹǩǩ-klasstõõllmõõžžin. 1/3
joouk vuäzzlain vuäitt čoʹrsted ââʹǩǩrääʹjtõõzzâst.
Šõddmõõžžid vueiʹtte vuässõõttâd uuʹccmõsân koolm čuäʹjteei/taʹnssjeei joouk.
Vuässõõttâd vuäitt jeänmõsân 6 minuut piʹšttjin čuäʹjtõõzzin.
Tanss-šlaaj liâ ânnʼjõžtanss, uuʹlectanss, show- da jazztanss, meertanss da jeeʹres etnla
tanss-šlaaaj di balett, koʹst jeeʹres šlaajin čoʹrsteeʹl väʹlddjet soolo- da pas de deux –
čuäʹjtõõzz.
Nuõrr Kulttuur MOVES lij juʹrddum taans staarjõõttjid da šõddmõõžžid jiâ vueiʹt
vuässõõttâd taans ämmatlâst škooultõõzzâst (2. tääʹss da õllškooul) mättʼtõõđi.
Vuʹvdd da väʹlddkååddlâst šõddmõõžžâst seämma joukk vuäitt vuässõõttâd tåʹlǩ õʹhtte
joukkšlaʹjje. 2/3 joouk vuäzzlain aʹlǧǧe leeʹd ođđ, što joukk vueiʹtet ǩiõččâd ođđân
norrõssân.

Ärvstõõllijoukk
Nuõrr Kulttuur -šõddmõõžžid kooll raavâs škooultõsvuõtt da puk joouk vuäǯǯa
čuäʹjtõõzzâst ämmat-tuâjjlažärvstõõllijoouk maacctõõzz njäälmlânji da ǩeʹrjjlânji.
Ärvstõõllijoukk vaalaš vuʹvddšõddmõõžžin eeʹttǩeejid väʹlddkååddliʹžže šõddmõʹšše
Ruäʹvnjaʹrǧǧe 26.-28.5.2017.
Ärvstõõllijoukk ǩiʹddai maacctõõzzâst vuâmmšõõzz puõʹtti aaʹššid:
Taans vieʹsslõsvuõđ, oodd da älššaivuõđ kuâsttjummuš čuäʹjtõõzzâst
Vuârrvaikktõs taʹnssjeeji kõõsk di ǩiiččeei da taʹnssjeeji kõõsk
Kreevažvuõtt, persoonlažvuõtt da jiijjâs jurddji kuâsttjummuš čuäʹjtõõzzâst
Taʹnssjeeji varddla ja tanssla silttõõzz (om. rytmmfiʹttjõs da määŋgpeällsaž vaard,
liikkõsmateriaal di liikkõs-šlaaji vaaldšummuš)
Koreograaflaž raajâs
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Vuʹvddšõddmõõžž
Vuʹvddšõddmõõžžid ij leäkku vuässõõttâm-mähss da tõid vueiʹtte puk joouk vuässõõttâd
õuʹddel ouddvaʹlljummuž iʹlmmtõõđeeʹl.
Vuʹvddšõddmõõžžid jäʹrjstet jeeʹres beäʹlnn Lääʹddjânnam da tõk käunnʼje addrõõzzâst
www.nuorikulttuuri.fi/tapahtumat
Vuʹvddšõddmõõžž jäʹrjstet 1.2-10.4.2017 ääiʹj poodd.

Vuʹvddšõddmõõžžâst väʹlddkååddliʹžže
Vuʹvddšõddmõõžži ärvstõõllijoouk vaalše eeʹttǩeejid väʹlddkååddliʹžže šõddmõʹšše.
Vuʹvddšõddmõõžžin juõtkku vaalšum joouk iʹlmmtâʹtte jiijj väʹlddkååddliʹžže šõddmõʹšše
Ruäʹvnjaʹrǧǧe mââimõõzzâst 12.4.2017 liâdǥla iʹlmmtõõttâmsystteem mieʹldd.
Väʹlddkååddla šõddmõõžž vuässõõttâm-mähss lij 35e/vuässõõtti da jeänmõsân 350e/joukk.
Vuässõõttâm-mähss âânn seʹst ääʹveempeei´v, čuäʹjtõõzz âânnmõõžž, ärvstõõllijoouk
njäälmla da ǩeʹrjjla maacctõõzz, tuâjjpääʹj, vueiʹttmõõžž piâssâd ǩiõččâd järrsi
čuäʹjtõõzzid, loopptemjuuhl, Teosto/Gramex –koʹrvvõõzz, pååʹmhååsktõõzz di puk
pâʹlddšõddmõõžžid (jeäʹǩǩesjuuhl, open stage –čuäʹjtemvueiʹttmõõžž, jeeʹres
pâʹlddprograamm).
Loopptemjuuhlest jueʹjjet ärvstõõllijoouk vaʹlljeemid jooukid stipeeʹndid, kook liâ
juʹrddum staarjõõzz tueʹrjjummša.
Poorrâm- da aazztempaʹǩaat maauʹset vuässõõttâm-määus lââʹssen jeeʹrab.

Lââʹssteâđid:
www.nuorikulttuuri.fi/moves
www.nuorikulttuuri.fi/tapahtumat
https://www.facebook.com/Nuori-Kulttuuri-203432472024/
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