
Tanssilajit klo 12.00 alkaen
• Tanssilliset ryhmät (perinteiset,

uudet omat koreografiat)
• Kansantanssit 
• Senioritanssit (perinteiset senioritanssit ja 

omat koreografiat)
• Kantritanssit ja rivitanssit samassa 

sarjassa
• Vanhat salonkitanssit

Iltatilaisuus Scandic Laajavuoressa 
klo 19.00–22.30 

Sunnuntai 19.11.2023 
Loppukatselmukset klo 12.00 alkaen  
Jyväskylän yliopiston päärakennuksen 
juhlasalissa.

Lauantai 18.11.2023 

Avajaiset klo 11.30 
Jyväskylän yliopiston päärakennuksen  
juhlasali (Seminaarinkatu 15, 40100 Jyväskylä)

Musiikki klo 12.00 alkaen 
• Yksinlaulu
• Lauluryhmät (yksiääniset):

kaksi tai useampi laulaja 
• Lauluyhtyeet (moniääniset, 2–10 laulajaa)
• Kuorot (moniääniset, yli 10 laulajaa)
• Soitinsolistit, soitinyhtyeet (enintään

10 soittajaa
• Orkesterit (yli 10 soittajaa)

Näyttämötaide klo 12.00 alkaen 
• Lausunta (yksin tai 

ryhmässä)
• Sketsit
• Pienoisesitykset (yksin tai 

ryhmässä)

KULTTUURIKATSELMUS
Kaikille +55-vuotiaille tanssista, musiikista tai näyttämötaiteesta kiinnostuneille

18.–19.11.2023 Jyväskylässä



Säännöt 
Kulttuurikatselmuksen säännöt löytyvät  
osoitteesta: tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/
seniorit/

Ilmoittautuminen ja 
osallistumismaksut
Osallistumishinnat: yksinesiintyjät ja parit  
25 €, enintään 10 hengen ryhmät 60 € ja yli 10 
hengen ryhmät 80 €. Osallistumismaksuista 
lähetetään erillinen lasku ilmoittautuneille.

Ilmoittautumiset 18.10.2023 mennessä  
sähköisesti: lyyti.in/kulttuurikatselmus2023

Lounas
lauantaina 18.11.2022 klo 11.00–15.00 
Lauantaina on mahdollisuus lounas- 
ruokailuun (noin 10 €/ hlö) ravintola  
Taide:ssa tapahtumapaikan läheisyydessä. 
Lounas maksetaan suoraan ravintolalle. 

Lounasvaraukset 18.10.2023 mennessä. 

Iltatilaisuus 
lauantaina klo 19.00–22.30 Scandic  
Laajavuoren ravintolassa
Iltatilaisuudessa on tarjolla maittavaa  
ruokaa, musiikkia ja mahdollisuus tanssia. 
Buffet sisältää: alkuruokapöytä & leivät, 
lämpimiä ruokia, jälkiruoka & kahvi/tee  
Hinta 50 €/hlö. Illalliskortit laskutetaan  
osallistujilta. 

Varaukset iltatilaisuuteen 18.10.2023 mennessä. 

Majoitukset
Scandic Laajavuori 
Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä 
Aika 17.–19.11.2023 

Huonetyyppi Standard 
123.00 € yhden hengen huone / vuorokausi    
143.00 € kahden hengen huone / vuorokausi 

Huonetyyppi Superior 
139.00 € yhden hengen huone / vuorokausi    
159.00 € kahden hengen huone / vuorokausi

Scandic Laajavuoren huonehintaan sisältyy 
aamiainen ja kylpylän käyttömahdollisuus. 

Scandic Jyväskylä City 
Väinönkatu 3, 40100 Jyväskylä
Aika 17.–19.11.2023 

Huonetyyppi Standard 
115.00 € yhden hengen huone / vuorokausi    
135.00 € kahden hengen huone / vuorokausi

Huonehintaan sisältyy aamiainen. 

Majoituksen varaukset
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse  
osoitteesta: www.scandichotels.fi/?booking-
code=BVET171123

Varaukset voi tehdä varaustunnuksella 
BVET171123 myös puhelimitse tai sähkö- 
postitse hotellien yhteystietoja käyttäen: 

Scandic Laajavuori: puh. +358 300 308 442, 
sähköposti: laajavuori@scandichotels.com 
Scandic Jyväskylä City: puh. +358 300 308 441, 
sähköposti: jyvaskylacity@scandichotels.com 

Huoneet ovat varattavissa 03.11.2023  
mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan. 

Jokainen varaa ja maksaa oman majoituksensa.

Lisätietoja: 
Jyväskylän matkakeskuksen, Scandic Laajavuoren, 
Scandic Cityn ja yliopiston päärakennuksen  
juhlasalin välillä liikennöi paikallisliikenne. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä: Suomen 
Työväen Urheiluliitto TUL ry, Eläkkeensaajien 
Keskusliitto EKL ry, Eläkeläiset ry, Työväen  
Näyttämöiden Liitto TNL ry, Suomen Työväen 
Musiikkiliitto STM ry ja TUL Järvi-Suomi ry.
Tapahtuma on avoin 55 vuotta täyttäneille 
järjestävien  
tahojen yksinesiintyjille ja ryhmille.

Yhteystiedot: 

Johanna Nekkonen 
johanna.nekkonen@tul.fi / 050 344 8270 

Kimmo Kamppila 
kimmo.kamppila@tul.fi / 041 547 5423

https://tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/seniorit/  
https://tul.fi/tapahtumat/aikuisliikunta/seniorit/  
http://lyyti.in/kulttuurikatselmus2023
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BVET171123
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BVET171123

