PÄIVITYS 22.03.2015 – TÄRKEÄÄ!

TAVIKSET STADIKALLA
Paikka:
Aika:

Helsingin Olympiastadion
24.4.2015 klo 13.00 – 16.00 (Huom. Päivitetty aika!)
Portit avautuvat klo 12.45 !!

Ohjelma:
1300 DJNAKKI
1330 KARVISET
1410 KPE
1445 TOISENLAISET F RENDIT+ KPE
1500 KARHUSET - TOIMINTAKESKUS SALO
1510 TIINA SULANDER - SOMERO
1520 JUIKI – LAHTI
1530 JAMMU / WILMA – VANTAA
1550 RAINER LINDEMAN - SOMERO
1600 LOPETUS
Saapuminen:
Virallinen bussiparkki on Kisahallin edessä Mäntymäen kentällä. Saapujat voi jättää
lähemmäksi eli Paavo Nurmen kentälle. Opastus.
Portti Stadionille on “Maratooni-portti”, D-katsomon alapuolella. Opastus.
Heti portin tuntumassa sijaitsevat WC-tilat, ns. “Lepohuone” jossa myös ensiapupiste.
Portilla myös jaetaan korvatulppia, niitä mahdollisesti tarvitseville.
Tapahtumaan sisäänpääsy on ilmainen.
Kenttä:
Käytössä oleva tila on erotettu muusta kentästä aidoin. Merkityltä alueelta poistuminen on
turvallisuussyistä kiellettyä. Nurmella liikkuminen ehdottomasti kielletty.
Palvelut:
Kentällä on eri korvausta vastaan mahdollisuus kepeään kenttäruokailuun, tuotehankintoihin,
muistokuvan ottoon.
Videointi ja kuvaus:
Tapahtumaa kuvataan niin kameroin kuin videoin. Kuvauksen painopiste on esiintyjissä, mutta
muitakin läsnäolijoita kuvissa varmasti näkyy. Mikäli joku EI HALUA että häntä kuvataan,
pyydetään häntä oma-aloitteisesti ilmoittamaan asiasta kuvaajalle.

Turvallisuus:
Koko tapahtuman tärkein asia on TURVALLISUUS.
Paikalla olevien järjestysmiesten ja toimitsijoiden ohjeita tulee noudattaa.
Rajatuilla alueilla tulee pysyä.
Alkoholin tuonti ja/tai nauttiminen tapahtumapaikalla ei ole sallittua.
Lepohuoneen yhteydessä on ensiapupiste.
Henkilökohtainen varustus:
Kenttä ei ole katettu, joten sateen varalle syytä ottaa mukaan sadeasut. Korkekorkoisia kenkiä
on syytä välttää – mukava oloasu on paras vaihtoehto.
Kentän vastaava henkilö on SUSANNA KINNUNEN
Esiintyjät:
Lava sijaitsee sisääntuloporttia vastapäätä ja lavan takana on tilat esiintyjille, jonne yleisöllä ei
ole pääsyä.
Esiintyjille on varattu virvokkeita ja rauhaisat tilat valmistautumiseen.
Esiintyjien tulee olla valmiina paikalla hyvissä ajoin ennen omaa esitystään.
Mikäli esitykseen kuuluu äänimateriaalia (karaoke-nauhaa tms.), tulee ne luovuttaa heti paikalle
saavuttaessa.
Esiintyjille jaetaan omat “ARTISTI” kortit ilmoittautumisen yhteydessä.
Takahuoneen vastaava henkilö on ARMI JULKUNEN
Lava:
Lava on kooltaan 7,5 m x 5 m ja se rakennetaan ennen tapahtuman alkua.
Lava on yli metrin korkea, joten esiintyjien on vältettävä ylimääräistä kulkemista ja oltava
erittäin varovaisia.
Lähtökohtaisesti lava ei ole katettu – mutta sateen varalle kattorakennelmat ovat mukana.
Lavalla EI OLE kirkkaita, välkkyviä valoja.
Lava on eristetty yleisöstä aidoin.
Lavalla saa kulloinkin olla turvallisuusyistä vain ja ainoastaan juontajat sekä esiintyvä artisti
/artistit . Tarvittaessa saattaja ja mahdollisesti kuvaaja.
Lavan ja äänentoiston vastaava henkilö on JORMA NURMINEN
Muuta:
Musiikkiyhdistys Salon Vaijerit ry haluaa myös tapahtumalla osoittaa tukensa YK:n vammaisten
oikeuksien ja siihen liittyvän lain itsemääräämisoikeudesta hyväksymisen puolesta.
Toivotamme kaikille riemukasta kokemusta ja ikimuistoisia hetkiä Stadionilla!
Terveisin
Salon Vaijerit ry

