Kansantanssiluokittelu 2018
Kansainvälisenä tanssin päivänä päättynyt Karjalaisen Nuorisoliiton valtakunnallista Kevätpäivät kulttuuritapahtumaa vietettiin Tampereella 27.-29.4. Tapahtumaan osallistui yli 350 kansantanssin
harrastajaa eri puolilta maata. 26 kansantanssiryhmää otti osaa kansantanssiluokitteluun, jossa
ammattilaisraati arvioi ryhmien esitykset, antoi niistä palautteen ja luokitteli ryhmät taitojensa
mukaisiin taitoluokkiin; harrastus-, taito-, valio- tai mestaruussarja.
Kevätpäivät on Karjalaisen Nuorisoliiton vuoden päätapahtuma. Se kokoaa osallistujia lähes
kaikista liiton jäsenseuroista tanssimaan, tapaamaan toisiaan ja juhlistamaan iloista karjalaisuutta.

Yleispalautteet
VUNUKAT JA NUORET
RAATI: Jutta Wrangén, kansantanssin opettaja (amk), Liina Siimes, kansantanssin opettaja (amk),
Outi Sane, FM, MuM, muusikko, sihteerinä Sofia Timonen (Oamk)
Tanssit ja vuorot osataan, ja ne ovat huolellisesti harjoiteltuja ja varmoja. Yhdessä tekeminen
muulloinkin kuin kerran viikossa harjoituksissa hitsaa ryhmiä yhteen enemmän, ja välille syntyy
positiivista sosiaalista liimaa (sosiaalinen liima on ollut tämän raadin ’viikonlopun sana’).
Raati suosittelee rytmiikan ja laulun ottamista kehityskohteiksi ihan kaikille ryhmille.
”Kaikki saavat kyllä ylpeänä vetää rinnan rottingille. Luottakaa omaan ryhmäänne, ryhmän oman
näköisyys on myös voimavara.”
VUNUKAT ALLE 7 v.
Raatia ilahdutti lapsenomaisuus ja leikinomaisuus ohjelmissa, joista se puski kivasti läpi.
Toivomme jatkossakin näkevämme sitä lisää. Lasten omaa tekemistä ja omia ideoita
toivomme enemmän. Ohjelmat olivat hyvin harjoiteltuja ja lapset olivat iloisia.
VUNUKAT 7-10 v.
Ohjelmat olivat hyvin harjoiteltuja ja tekeminen oli reipasta. Asut olivat tarkoin harkittuja.
Ohjelmakokonaisuudet olivat ryhmientaitotasoille sopivat ja monipuolisia kuvioita oli käytetty
paljon. Lasten omia liikkeitä oli hyödynnetty (tätä päivää) ja kannustamme siihen lisää.
Kannustamme kaikkia ryhmiä ottamaan rytmiikkaharjoitukset osaksi harjoituskertoja.
VUNUKAT 11-14 v.
Nähdyt kokonaisuudet olivat hyvin harjoiteltuja. Erikokoiset ryhmät ja pariton tanssijamäärä
olivat harkitusti ja hyvin koreografioitu. Kannustamme rytmiikkaharjoituksiin ja laulamiseen,
räiskyvyyteen ja rohkeuteen. Kannustamme myös viettämään aikaa yhdessä ja hakemaan
sosiaalista liimaa ryhmän jäsenten välille.

NUORET 15-20 v.
Ryhmissä näkyi yhdessä tekeminen ja oleminen. Lavapresenssi löytyi kaikista ryhmistä,
samoin kunnianhimo ja yhdessä tekemisen riemu. Esitykset olivat eheitä ja hyvin
harjoiteltuja kokonaisuuksia.

AIKUISET AVOIN JA YLI 50v. SARJAT
RAATI: Sari Suokas, kansantanssin opettaja, Juha-Matti Aronen, FM, folkloristi, Silja Palomäki,
MuM, muusikko, sihteerinä Outi Mulari.
Aikuisten raati oli myös hyvin ilahtunut tanssijoiden taitotasosta. Kautta linjan kaikki ryhmät olivat
todella taitavia ja toivat lavalle hyvin harjoiteltuja kokonaisuuksia. Vaarana kuitenkin oli, että
ohjelmien ideat hukkuivat hyvän teknisen osaamisen alle. Tanssitaidon lisäksi tulisikin kiinnittää
huomiota ohjelmien taiteelliseen kokonaisuuteen, pohtia ja perustella kaikki valinnat loppuun asti.
Ohjelmissa tulee löytää balanssi, tanssin, musiikin ja koreografian välille niin, että ne tukisivat
tasapainoisesti toisiaan.
Raati kiittää ryhmien puvustusta, joka oli harkittu ja aina ohjelmistoihin sopiva. Erityisesti
kiinnitimme huomiota kansallispukujen kauniiseen käyttöön, että pukuja on alettu pukea myös
kansantanssiesityksiin kokonaisuutena, päähineitä myöten.
Ryhmillä on taitavia muusikoita ja mikäli mahdollista elävää musiikkia tulisi harjoitellessa. Erityisesti
raatia ilahdutti karjalaisten elementtien runsas kirjo ja rohkea käyttö ohjelmissa. Ylimääräinen
kikkailu oi jätetty pois ja luotettiin ja uskottiin tanssin voimaan.
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Ryhmä
Seura
vunukat alle 7 v.
Taaperot
Pääkaupungin karjalaiset nuoret
Napsu
Pääkaupungin karjalaiset nuoret
vunukat 7-10 v.
Silmut
Kokemäen Karjalaseuran vunukat
Peukaloiset
Hyvinkään kansantanssijat
Kakkunassit
Imatran Seudun Karjalaiset ry Nuoret
Himpulat
Kangasalan kansantanssijat
Riesku
Pääkaupungin karjalaiset nuoret
vunukat 11-14 v.
Suhina
Hyvinkään kansantanssijat
Kiurut
Hämeenlinna
Jenga
Pääkaupungin karjalaiset nuoret
Vekarat
Vääksyn kansantanssijat
nuoret 15-20 v.
Tyrni
Karjalan Nuoret
Vunukat
Kokemäen karjalaseuran vunukat
Troppu
Pääkaupungin karjalaiset nuoret
Pääskyt
Hämeenlinna
aikuiset avoin sarja
Maanantai
Ahjolan Tanhuajat
Roigu
Pääkaupungin karjalaiset nuoret
Pitko
Pääkaupungin karjalaiset nuoret
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Tampereen Nuorisoseura
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Hyvinkään kansantanssijat
aikuiset yli 50 v.
Bygarit
Ahjolan Tanhuajat
Tiistai
Ahjolan Tanhuajat
Laahustajat
Järvenpään kansantanssijat
Piirinki
Hyvinkään kansantanssijat

Luokka
"Lasten ja aikuisten luontevaa yhdessä
tekemistä."
"Raikas ja leikkisä kokonaisuus."
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