Træhestcuppens Finale
Almindelige bestemmelser
Tivoli
Sted
Vesterbrogade 3
1630 København V
Dato

23. april 2017

Kontaktperson/(er)

Thomas Lindqvist
Tivoli@voltige.dk
Tlf.: 30895264

Dommere

Lise C. Berg/Anna Sundby
Mette Nielsen
Heidi Jørgensen
Signe Lawaetz

Forplejning

Alle Tivolis madboder og restauranter er åbne

Ankomst

Pris i kr.

Registrerede frivillige der hjælper med opbygning kan
komme ind fra kl. 8:00
Publikum og udøvere kan komme ind fra kl. 11:00
Musik indsendes senest d. 25. marts

Musik
Der er særlige krav til musikken. Se afsnittet ”Musik”

Præsentation

Alle skal inden den 25. marts indsende speakerseddel og
billeder
Se mere om dette i afsnittet ”Præsentation”

Numre

Numre til enkelt voltigør udleveres mod depositum.
Grupperne skal selv sørge for deres numre.

Indskud

Alle klasser

Anmeldelse

Finalen er kun åben for udøvere der har kvalificeret sig i
træhestcuppen, jf. Guidelines for træhestekonkurrencer.
Alle kvalificerede vil modtage indbydelse og adgangspas til
Tivoli.

Generelle
bestemmelser:

Der vil være omklædning og sminkerum under scenen. Men
da der kun er begrænset plads, må udøvere kun opholde sig
i omklædnings- og opvarmningsområderne på de
tidspunkter de har fået tildelt.

Gratis

Klasser
Man kan starte i den klasse man har kvalificeret sig til i træhestekonkurrencerne i
træhestcuppen. I hver klasse er det følgende antal kvalificeret til finalen.
Grupper
Antal
Senior *3
4
Senior *2
Senior *1 3
Junior *2 3
Junior *1 3
D 3
E 3
F-ungdom 3
F-junior 3

Pas-de-Deux
Antal
Senior *3
4
Senior *2
Senior *1 3
Junior *2 3
Junior *1 3
Children 3

Individuel
Antal
Senior *3
6
Senior *2
Senior *1 4
Junior *2 4
Junior *1 4
Children *2 4
Children *1 4

Show

Antal
Hold 3
Pas-de-Deux 3

Musik
Da musikken bliver afspillet fra store scenehøjtalere, er der store krav til kvaliteten af musikken.
Al musik skal være i ukomprimeret HD-kvalitet, dvs. originale musikfiler. Dette kan være musik fra
en CD i WAW eller FLAC format. MP3 filer er generelt i for dårlig kvalitet og vil derfor ikke kunne
anvendes. Det samme gælder for musik downloadet fra f.eks. YouTube.
Send musikken til Tivoli@voltige.dk eller upload det her:
https://1drv.ms/f/s!AuaK7uI0wXCJjNBcBSsXMVVc2XO2SQ senest d. 25. marts.

Præsentation
Alle udøvere vil blive præsenteret af speakeren og på storskærmene, inden de går i gang med
programmet. Derfor skal alle indsende billeder i god kvalitet, som præsenterer dem selv. Det kan
enten være billeder fra et stævne på hest, eller et ’portrætbillede’ som med fordel kan tages til
breddesamling i deres ’fotobooth’. Hver udøver må gerne indsende flere billeder.
Desuden skal den fremsendte speakerseddel udfyldes og indsendes sammen med billederne på
mail til Tivoli@voltige.dk eller uploades her senest d. 25 marts:
https://1drv.ms/f/s!AuaK7uI0wXCJjNBcBSsXMVVc2XO2SQ
Alle billeder skal være i HD opløsning.

Indløb
Der vil være indløb for alle inden programmets start. For at give et ensartet lydbillede af hensyn
til de omkring læggende aktiviteter i Haven, vil vi formentlig benytte samme indløbsmusik til alle.
Der vil i god tid inden finalen blive udsendt et kort og instruktioner over, hvordan man skal løbe
ind.

Kiss’n’Cry
Efter man har afsluttet sit program, løber man over til et kiss’n’cry område i siden af scenen,
hvor man venter på at få sine point. Der vil blive udsendt nærmere detaljer omkring dette.

