Ohjeistus tuomaristolle Destaqueiden valintaa varten vuoden 2018
karnevaaleille:
Destaque-rooli:
Destaque on tanssija, joka tanssii vaunussa tai kadulla. Hän ilmentää tiettyä enredoon
kirjoitettua roolia puvullaan ja mahdollisuuksien mukaan myös liikehdinnällään. Vaunussa
tanssiva destaque on kiinteä osa vaunukokonaisuutta. Kadulla tanssivalla destaquella on
itsenäisempi rooli, jossa hänen tulee täyttää/ottaa haltuun oma kohtansa kulkueessa.
Kadulla tanssivan destaquen on hallittava monipuolisemmin tanssitekniikkaa ja
tilankäyttöä. Vanudestaquelle tanssialusta asettaa rajoituksia liikkumiseen, joten hänen
roolissaan korostuu tanssin riemu ja eläytyminen.
Kokonaisuudessaan destaquen roolissa on tärkeää ilmeikäs esiintyminen, laulaminen, ei
niinkään samba nopé tekniikka. Kontakti yleisöön (tuomaristo on osa yleisöä) on erittäin
tärkeää.
Destaque-roolien täyttäminen:
Destaque-rooleja varten voidaan järjestää erillinen koe, jossa tuomaristo arvioi kokelaiden
taitoja. Osa rooleista voidaan jättää täyttämättä kokeessa ja niihin kutsutaan niihin syystä
tai toisesta soveltuvia henkilöitä. Esim. miehille tai kunniajäsenille tarkoitetut roolit ovat
tällaisia. Tuomaristo voi halutessaan jättää osan rooleista täyttämättä, jos kilpailijoiden
taidot eivät riitä roolien edellyttämälle tasolle. Tällöin vapaat paikat täytetään soveltuviksi
katsotuilla henkilöillä. Toisaalta kaikki destaque-paikat voidaan täyttää yhteisesti sopimalla
ja neuvottelemalla karnevaalipäällikön ja tanssivastaavien kesken. Käytäntö riippuu
vuodesta ja kokonaistilanteesta. Esim. kilpailuton vuosi.
Vuoden 2018 karnevaaleja varten järjestetään destaque-koe.
Destaqueksi pyrkivän pitää olla Cariocan jäsen sekä osallistua aktiivisesti koulun
toimintaan ja/tai karnevaalijärjestelyihin. Hänen tulee osallistua mahdollisuuksien mukaan
koulun keikoille.
Ennen koetta:
Koe voidaan järjestää samana tai eri iltana kuin passista-koe. Kokeessa voivat toimia
tuomareina samat tai eri henkilöt kuin passista-kokeessa. Tuomarit valitaan samoilla
kriteereillä kuin passista-kokeeseen. Kokeen ajankohta on ilmoitettava sambakoulun
jäsenille vähintään kuukautta ennen koeiltaa. Kokelaiden esiintymisjärjestys arvotaan
ilmoittautumisajan mentyä umpeen ja ilmoitetaan kokelaille ennen koetta. Destaquekokelaat saavat tutustua etukäteen jaossa oleviin rooleihin (kirjallinen kuvaus) ja
mahdollisiin pukupiirroksiin. He voivat esittää toiveensa tavoitella tiettyä roolia katu- tai
vaunudestaquena.
Destaque-kokeen kulku:
Destaque-kokeessa on kaksi osiota:
Vapaan liikkumisen ryhmäosio, jossa esiintyy kolme kokelasta kerrallaan. He saavat
käyttää osoitettua tanssitilaa vapaasti ja näyttävät kykynsä liikkua monipuolisesti tilassa,
huomioida yleisöä sekä eläytyä laulettuun enredoon. Maadestaqueksi hakevalla on

mahdollisuus näyttää teknistä osaamistaan sekä kykyään reagoida musiikkiin.
Ryhmäosion kesto 2-3 min. edellisen vuoden karnevaalibiisiin tanssittuna. Tanssijat
poistuvat lavalta ilman poistumismusaa.
Soolo-osuudessa esiintyy kolme kilpailijaa kerrallaan 2-3 min ajan edellisvuoden
karnevaalibiisiin tanssittuna. Kokelaille on osoitettu teipillä rajattu alue lattialta ja vaunun
tukikeppiä markkeeraa tukikeppi. Tuomaristo kiinnittää erityisesti huomiota iloiseen
esiintymiseen ja ilmeisiin, enredoon eläytymiseen ja lauluun. Myös monipuolinen liikekieli
ja tarkka musiikkiin reagoiminen katsotaan eduksi.
Destquen velvollisuudet:
Destaque sitoutuu valmistamaan hänen rooliinsa pukusuunnittelijoiden suunnitteleman
puvun. Halutessaan valittu destaque voi keskustella pukusuunnittelijan kanssa pukua
koskevista muutoksista. Esim. muokkaamisesta omalle vartalolle sopivammaksi tai
koristelun lisäämisestä. Osa destaque-puvuista on suuria, osa pienempiä riippuen roolista.
Kokeen kautta valitun destaquen puku on omakustanteinen. Koulu avustaa puvun
materiaaleissa mahdollisuuksien mukaan esim. lainamateriaaleilla. Näistä keskustellaan
koulun pukuvastaavien kanssa.
Karnevaaleilla tuomaristo arvostelee destaqueiden puvut.
Destaque sitoutuu ottamaan vastuuta karnevaalijärjestelyistä. Tärkein niistä on vaunun
valmistaminen ja sen koristeluun osallistuminen. Vaunutalkoisiin osallistuminen ____ h
verran on pakollista kaikille destaqueille. Destaquelle voidaan osoittaa myös muita
karnevaalivastuita esim. mallipukujen valmistamista/ohjaamista muille aloille,
pukusuunnittelua, materiaalien hankintaa, jne. Detaqueiden tehtäviin kuuluu myös vaunun
kasaaminen karnevaalipäivän aamuna kulkueiden lähtöpaikalla. Kulkueen jälkeen vaunu
puretaan nopeasti sille osoitetulla paikalla.
Karnevaaleilla tuomaristo arvostelee destaqueiden puvut eli fantasiat.

Comissao:
Vuoden 2018 karnevaaleille comissao tehdään yhteistyössä Bollywood-tanssiryhmän
kanssa. Yhteishenkilönä Mirka Liedes, koreografina Sari Lähteelä.

