
SAMBIC TANSSIKOULUN KULKUETEEMOJA VUOSIEN VARRELTA!   (teksti: Taina Kanerva, Sambic Oy) 

Sambic tanssikoulu on osallistunut Helsinki Samba Carnaval -tapahtumaan jo noin 26 vuotta kokoamalla 

suuren tanssivan kulkuealan jossa on ollut noin 120-150 osallistujaa. Tanssijat ovat olleet oppilaita, ohjaajia ja 

esiintyjiä eri puolilta Suomea. Kaikissa kulkueissa on tanssittu kolmea etukäteen harjoiteltua tanssia koko 

kulkuematkan (noin 1,5h), onhan kyse juurikin tanssiliikuntatuotteesta! Tässä muutamia viimeisimpiä kulkueteemoja. 

Kuvagalleriastamme löydät eri vuosien kulkuekuvia. https://sambic.kuvat.fi/kuvat/Helsinki+Samba+Carnaval/ 

Vuonna 2022 Back to Bahia -kulkueemme toi Helsinki Samba Carnaval -tapahtumaan värikkään, 

taatusti erilaisen, alkuvoimaista energiaa ja sielukkuutta sisältävän naisellisen kulkuealan. 

 

Tá na Mulher kappaleen sanoitus oli ylistyslaulu naisille ja legendaarinen samba Mas Que Nada toi iloista irtonaisuutta 

kulkueeseen. Väkevää bahialaista tunnetta loi puolestaan Corâcao de Bola -samba-reggae, joka nähtiin ja kuultiin 

myös marraskuisessa juhlanäytöksessämme. 

 

 

 

Vuonna 2021 Sambic tanssikoulu näkyi Meu Sambic 30 v juhlavuoden karnevaalitapahtumissa 

Helsinki Samba Carnaval® toteutettiin vuonna 2021 virtuaalisena karnevaalina. Laadukas ja monipuolinen materiaali 

sisälsi eri sambakoulujen ja Sambic tanssikoulun tekemiä ohjelmaosuuksia sekä virtuaalisen Samba Queen Finland 

2021 finaalikilpailun. Katso upea ohjelma täältä.  (kilpailu kohdasta 43:25) Sambicin Meu Sambic 30 v Juhlahvuoden 

teemaan kuuluivat kultaiset asut, Dancing Queen, Batucada ja Meu Carnaval -koreografiat, joita Sambiclaiset olivat 

harjoitelleet etätunneilla sekä Puisto-Sambiceissa. Kultaiset kunigattaret tanssivat mm. Meu Sambic PopUp 

tapahtumassa 5.6.2021 Järvenpäässä Vanhankylänniemellä, 12.6.2021 Helsinki-päivänä Kasarmintorin jättiterassin 

avajaisissa sekä Café Ursulassa Kaivopuistossa, 13.8.2021 Tuusulan Taiteiden Yössä Hotelli Gustavelundin edustalla, 

21.8.2021 Helsinki Marathon -tapahtumassa sekä Naisten Kympin päälavalla 28.8.2021.   

 

https://sambic.kuvat.fi/kuvat/Helsinki+Samba+Carnaval/


Vuoden 2020 Sambic tanssikoulun karnevaalialan teemana oli Cabaret & Carnival  2. 

Karnevaalin lähtökohtana oli nurin päin käännetty maailma! Virallinen kulttuuri ja karnevalisoitu kulttuuri asettuvat 

silloin vastakkain. Karnevaalihenki ja naurukulttuuri tunkeutuvat arkipäivään, kun arkea ja sen itsestäänselvyyksiä 

halutaan kyseenalaistaa. Jo aikoinaan karnevaalien aikaan ihmiset tulivat kaduille seuraamaan tanssijoita, narreja ja 

muita ilveilijöitä. Myös  Cabaret & Carnival -teema oli huumoria, hauskuutta ja itselleen hekottamista. Riossa 

karnevaaliaikana katukarnevaaleissa tylli-hameet on iso hitti; myös miehillä! 

Vuoden 2020 Rio matkamme osallistujista 23 osallistuivat Rion karnevaaleihin. Kulkueasut vuosilta 2019 ja 2020  

olivatkin 12.6. Riihikallion Palvelukeskuksen ja 28.8. Tuusulan Taiteiden Yön ehdoton erikoisuus! Tuusulan Taiteiden 

Yössä 28.8.2020 noin 45 oppilastamme, esiintyjäämme ja ohjaajaa tanssivat meille varatulla estradilla Krapin 

pihapiirissä. Aidot brasilialaiset kappaleemme veivät katsojat suoraan Rion karnevaaleille. Sambic teki myös 

ilmastoteon ostamalla puuntaimia jotka istutettiin Metsäpuistoon Pieksämäelle. Kiitokset yhteistyökumppaneille jotka 

mahdollistivat osaltaan kulkuealamme toteutumisen. 

 

 

 

8.6.2019 Sambic tanssikoulun kulkueryhmän  teemana oli Rio  Carnival 2019  – Mangueira 

 
Helsingissä mukana oli myös Rion karnevaalien mestariksi sijoittuneen Mangueira sambakoulun kulkueeseen 

osallistuneita sambiclaisia Sepé Tiaraju Fantasia-asuissa. 8.6.2019 kulkueen Sambicin alassa tanssittiin aidon 

brasilialaisen karnevaalienredon tahdissa! Kulkueteemallamme halusimme kunnioittaa Brasilian vanhinta 

sambakoulua G.R.E.S Estacäo de Mangueiraa, joka täytti uljaat 90-vuotta! Voittajakoulu Mangueiran kulkueen teema 

kertoi mustan väestön ja alkuperäiskansojen historian sankareista ja esille nousi nimenomaan brasilialaisten naisten 

saavutusten kunnioittaminen. 

 



Taina Kanerva oli vuoden 2019 karnevaalikuningatar    3. 

 
Taina Kanerva (Sambic Oy) sekä Sami Kontola (BRA-FIN Consultingin) valittiin 8.6.2019 Helsinki Samba Carnaval® -

tapahtuman kuninkaallisiksi. (Taina Kanerva oli edellisen kerran karnevaalikuningattarena vuonna 2006).  

Sambic tanssikoulun kulkueryhmän 2019 teemana oli Rio Carnival 2019  – Mangueira. Kiitos kaikille ihanille 

kulkueeseen osallistuneille oppilaille, ohjaajille, esiintyville ryhmille, avustajille sekä kuvaajille, yhteistyökumppaneille 

ja SSKL:n toimikunnalle! 

 

 

 

Vuonna 2018 aloitimme lähtölaskennan Rion reissulle ja kaikki kulkueryhmäämme osallistujat fiilistelivät 

Rion rantojen, karnevaalien ja samban tunnelmissa. 

Tämä teemaamme kuvaileva pienoismatka sisälsi mm. iloisia Brasilia-väreissä tanssivia rantatyttöjä, karnevaaliasuisia 

passistoja, Carmen Mirandoja ja tietysti lentoemännät.  Sambicin illallistapahtumaa vietettiin Hotelli Presidentissä 

josta jatkoimme Baile do Carnaval -loppuillan tapahtumaan ravintola Apolloon.  

 

 
 

 

 

 

 

https://sambic.pm3.fi/wp-content/uploads/2018/07/full.jpg
https://sambic.pm3.fi/wp-content/uploads/2018/07/full-1.jpg
https://sambic.pm3.fi/wp-content/uploads/2018/07/34984730_10212378816041007_3901820738641854464_n.jpg


Vuonna 2017 Sambicin kulkueryhmän Otavan Alla – Suomi 100 – Suomesta Brasiliaan -teema         4. 
yhdisti naisvoimaa, yhtenäisiä tansseja, cityshamaaneja, joutsenia, järviä ja metsää kuvaavia hahmoja.                        

   
     

Vuonna 2016  Sambicin 25 v. juhlakulkueessa korostui Olympia-teema ja lajin sporttisuus 
Kulkueryhmämme henki karnevaalimuistoja vuosien varrelta. Tanssimme liikunnallisissa Sambic- kankaisissa tunikoissa 

ihania brasilialaisia tansseja legendaaristen, tunnettujen kappaleiden tahdittamina.  

 
 

Vuoden 2015 Sambic tanssikoulun teemana oli ViidakkoSamba! 
Viidakon värikylläisyys, monimuotoisuus ja salaperäisyys innoittivat teemamme valintaan!  

 

 
Edellisten vuosien karnevaalien kuvia löytyy Sambic tanssikoulun kuvagalleriasta: 

https://sambic.kuvat.fi/kuvat/Helsinki+Samba+Carnaval/ 

https://sambic.kuvat.fi/kuvat/Helsinki+Samba+Carnaval/


 


