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யள்ளுயன் தநிழ் மநனத்தின் 2016 ஆண்டு யிமாயில் ள்ி நாணயர்கள் ங்ககற்கும் 

கம ிகழ்ச்சிகள் மைபறும். ிகழ்ச்சிகள் ைத்த ஆர்யம் உள் பற்கார்கள் நற்றும் 

ஆர்யர்கள் கீழ்க்கண்ை யிதிமுமகமப் ின்ற்ித் தங்கள் ிகழ்ச்சிப் ற்ின 

யியபங்கம அித்துப் திவு பசய்து பகாள்ளுநாறு அன்புைன் ககட்டுக்பகாள்ப் 

டுகிார்கள். ிகழ்ச்சிப்திவு ற்ின யியபங்கள் யிமபயில் அியிக்கப்டும். 

 

1. சிறு ாைகங்கள், மகச்சுமயத் துணுக்குகள், உமபனாைல்கள், ாைல்கள், ைங்கள் 

ஆகின யடியங்கில் ிகழ்ச்சிகள் ைத்தப்ைாம். நற் புதுமநனா ிகழ்ச்சி 

யடியங்கமயும் யபகயற்கிகாம். 

2. கம ிகழ்ச்சிகள் ள்ினின் ண்ாட்டுக் குிக்ககாள்கள் நற்றும் யிழுநினங்கமக் 

கருத்தில் பகாண்டு அமநன கயண்டும். 

3. குமந்தது 6 நாணய, நாணயினர் பகாண்ை குழு ிகழ்ச்சிகள் நட்டுகந 

அனுநதிக்கப்டும். 

4. அமத்து நாணயர்களுக்கும் தகுந்த கபம் அிக்க கயண்டும் என்மதக் கருத்தில் 

பகாண்டு, ஒரு நாணயர் ஒரு ிகழ்ச்சினில் நட்டுகந ங்பகடுக்க அனுநதிக்கப்டுயார். 

5. ஒவ்பயாரு குழு ிகழ்ச்சிக்கா அதிகட்ச கா அவு 4 ிநிைங்கள். 6-க்கு 

அதிகநா நாணயர்கள் பகாண்ை குழுவுக்கு கபம் அதிகப்டுத்தப்டும். ஆால் 

சிிநா ாைல்களுக்கு அதிகட்ச கா அவு  3 ிநிைங்கள் நட்டுகந!. அதிகநாக 

நாணயர்கள் பகாண்ை குழுயிற்கும் அகத 3 ிநிைங்கள்!!. 

6. ாைகங்கள் நற்றும் சிறு மகசுமய ாைகங்களுக்கு  அதிகட்ச கா அவு 6 

ிநிைங்கள் பகாடுக்கப்டும்  . அதிகநாக நாணயர்கள் பகாண்ை குழுயிற்கு கபம் 

அதிகப்டுத்தப்டும் . 

7. யள்ளுயன் தநிழ் மநனத்தில் தற்காது டிக்கும் நாணயர்கள் நட்டுகந ிகழ்ச்சிகில் 

ங்பகடுக்க இனலும். 

8. நாணயர்கமத் தயிப, பற்கார் நற்றும் நற்கார் கநமைிகழ்ச்சிகில் 

கதான்க்கூைாது (அியிப்ார்கள்/ஒருங்கிமணப்ார்கள் தயிர்த்து). 

9. னன்டுத்தப்டும் பநாமி, உமை & ாைல் யாிகள், அமத்து யனதிருக்கும் 

உகந்ததாக, னாமபயும் புண்டுத்தாத யமகனில் இருத்தல் அயசினம். 

 

10. யிதிமுமகளுக்கு உட்ைாத ிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுநதி நறுக்கப்டும். இனக்குர் குழு, 

ண்ாட்டுப் ணிக் குழு நற்றும் ிகழ்ச்சி கநற்ார்மயப் ணிக்குழுவுக்கு, 

ிகழ்ச்சிகின் உள்ைக்கத்மதத் திாய்வு பசய்னவும், அமய யிதிமுமகளுக்கு 

உட்ைாதிருப்ின் தகுந்த நாற்ங்கமப் ாிந்துமப பசய்னவும் உாிமந உண்டு.  

ிகழ்ச்சிமனப் திவு பசய்யும்காது அமத்து சாினா யியபங்கமயும் உைக 
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அித்து ஒருங்கிமணப்ார்களுக்கு உதவுங்கள். உைனுக்குைன் ாைற்ககாப்ம 

அிப்து, ிகழ்ச்சிக் குழுயிருக்கு அமதத் திாய்வு பசய்து யிமபயில் அனுநதி 

அிக்கவும் கதமயப்டின் நாற்ங்கள் பதாியிக்கவும் உதயிகபநாக இருக்கும். 

11.  உள்ைக்கத் திாய்வு நட்டுநன்ி, ிகழ்ச்சிகள் முன்காட்ைம் (இமணன யமி) 

நற்றும் ஒத்திமகக்கு உட்டுத்தப் ைாம்.     

12.  முதலில் திவு பசய்யும் குழுக்களுக்கு முன்னுாிமந யமங்கப்டும். ஆககய சாினா 

காக்பகடுவுக்குள் தங்கள் குழுமய யிமபந்து திவு பசய்னவும். 

13.  ஒரு குழுயிற்கு ஒரு திவு நட்டுகந கதமய. குழு ஒருங்கிமணப்ார்கள் குழு ற்ின 

யியபங்கமத் தந்து திவு பசய்ன கயண்டும்.  

 

Valluvan Tamil Academy 
Annual Day Program Guidelines 

 
Group performances from Valluvan Tamil Academy students will be performed in 2016 
Annual Day function. Interested Parents and Volunteers should register their student 
group’s performance (compliant with the below guidelines). Details on how to register will 
be announced shortly. 
 

1. Any form of performance - drama, skits, songs, music, and dance - that satisfies the 

guidelines are encouraged. Other innovative ideas are welcome too. 

2. Performances must promote school’s cultural objectives and our core traditional 

values. 

3. We accept registrations only for group performances with at least 6 students in 

a group.   

4. Every student will be allowed only one performance on stage with the intention of 

giving a fair opportunity to all children. 

5. Every group will be given a maximum of 4 minutes.  Additional time will be 

provided for performances with more than 6 participants. Only 3 minutes will be 

given for Movie Songs even if there are more than 6 participants. 

6. For drama and skit performances, maximum of 6 minutes will be given. Additional 

time will be provided for big groups. 

7. Only the current students of Valluvan Tamil Academy can participate. 

8. No adults will be allowed in stage performances (except for MC or coordination 

tasks) 

9. Language/lyrical content/attire must be appropriate for all ages and should not be 

hurtful to any section of people/group/ethnicity. 

2017

2017



யள்ளுயன் தநிழ் மநனம் 

2016 ஆண்டுயிமா ிகழ்ச்சி யிதிமுமகள் 

 

Valluvan Tamil Academy 
Annual Day Program Guidelines 

  
 

http://www.valluvantamil.org 

10. Performances that are not compliant with guidelines will not be allowed. Board, 
Cultural Committee or Board-nominated Program Review Team has the right to 
review performance content for appropriateness and compliance with guidelines 
and suggest changes as required. Please help the organizers to conduct a smooth 
event by submitting content/details when registering performance. Sending your 
music/song ASAP as an mp3 attachment would be really helpful.  

11. In addition to the content review, an e-audition and a rehearsal might also be 
required to participate in the event.  

12. Due to time restrictions we will be accepting enrollments with complete 

information on first come first rule basis. Kindly enroll your group/individual 

performance before the deadline.   

13. One registration per group is sufficient.  We request the program 

coordinator/choreographer to take up the job and provide the group information. 

 

Any questions, please contact annualday2016@valluvantamil.org email distro. 

2017

annualday2017@valluvantamil.organnualday2017@valluvantamil.org email


