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OPPILASTIEDOTE 1/2015 
 
Hei tanssioppilaat ja kotiväki! 
 
Tanssikevät on oikein mukavasti käynnissä ja päivä valostuu koko ajan. Tässä kevään tapahtumia: 
 
Avoimet ovet 
Tanssitunneilla on avoimet ovet kaikilla opistomme paikkakunnilla viikolla 9 eli 23.-27.2. Tunnit pidetään 
normaalin aikataulun mukaan. Kotijoukot ja kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan 
tunteja! 
 
Talviloma 
Talviloma on viikolla 10 eli 2.-8.3. Silloin ei ole opetusta. 
 
Kevätnäytökset 2015 
su 17.5. Haapajärvi, Monitoimitalo klo 16.00/ Haapajärven ja Reisjärven oppilaat ja syventävät ryhmät 
ma 18.5. Kärsämäki, Frosteruksen koulu klo 18.00/ Kärsämäen oppilaat ja syventävät ryhmät  
ti 19.5. Nivala, Jäähalli klo 18.00/Nivalan oppilaat ja syventävät ryhmät 
to 21.5. Pyhäjärvi, Vpk:n teatteri klo 18.00/Pyhäjärven oppilaat ja syventävät ryhmät  
pe 22.5. Ylivieska, Akustiikka klo 18.00/Ylivieskan ja Sievin oppilaat ja syventävät ryhmät  
 
Lisäksi näytöksissä nähdään oppilaiden omia tansseja, joilla he ovat osallistuneet Uudenkuun 
katselmukseen. Alempana tästä lisätietoa. 
 
Esitysten harjoitukset ovat jo käynnissä. Pyrittehän välttämään turhia poissaoloja, näin harjoittelu sujuu 
mielekkäämmin . Jos et pääse osallistumaan näytökseen, ilmoitathan siitä pikimmiten omalle 
opettajallesi. Kevätnäytöspäivien harjoitusaikataulu jaetaan myöhemmin keväällä. Isompien oppilaiden on 
hyvä varautua harjoittelemaan omaa esitystään jo päivällä. Lastentanssiryhmien harjoitus pyritään 
saamaan iltapäivälle.  
 
Uudenkuun katselmus la 28.3.2015, Pyhäjärvi 
Uudenkuun katselmukseen oppilaat voivat tehdä oman tanssin joko yksin tai ryhmässä. Koreografian 
suositeltu pituus ikäluokittain on 7-9v/1.5-2min, 10-12v/2-3min, 13v-/3.5-4min. Teosta on syytä harjoitella 
säännöllisesti ennen tapahtumaa. Opettajat auttavat oppilaita tanssin tekemisessä mielellään. Tanssin voi 
näyttää tunnilla ja saada vinkkejä asun, musiikin ja kaiken tarpeellisen suhteen. Oman tanssin tekeminen ja 
esittäminen on antoisa kokemus, josta riittää iloa pitkään! Tartu rohkeasti tähän tilaisuuteen! 
 
Jttt ry on vuosittain järjestänyt Omat tanssit –tapahtuman jo kahden vuosikymmenen ajan. Tänä vuonna he 
keskittyvät muihin haasteisiin. Oppilaiden keskuudessa on edelleen laaja into oman tanssin tekemiseen, 
joten haluamme tarjota katselmuksen merkeissä tähän mahdollisuuden.  

 
Päivä sisältää: 
 
Treenitunnit kaikille osallistujille klo 10.00-12.30, Ikosen koulu os. Pyhäjärventie 4, 86800 Pyhäsalmi 
Lounastauko 12.30-13.30 (lounas kaikille osallistumismaksun maksaneille Ikosen koululla) 
Katselmus klo 14.00 Vpk:n teatterilla, os. Palotie 4, 86800 Pyhäsalmi 
Improkisa katselmuksen arviointitauolla 
 
Treenituntien opettajat ovat  Anastasia Tsekoura ja Maria Aho 
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Arviointiraadissa ovat Maria Aho (tanssinopettaja AMK, Uusikuun oppilaille tuttu), Hanna Siren 
(tanssinopettaja AMK), Jari Joutsenvaara (ansioitunut tanssinystävä ) ja Pinja Varis (useissa omissa 
tansseissa menestynyt). 
 
Osallistumismaksu on 25€/osallistuja ja se laskutetaan etukäteen. Maksu sisältää koko päivän ohjelman 
sekä lounaan (sis. lihapataa, keitettyä riisiä, lämmin kasvislisäke, fetajuustosalaattia, jälkiruoan, leivät ja 
levitteen sekä ruokajuomat). Voit osallistua tekemällä oman tanssin tai tulla mukaan treenitunneille ja 
yleisöksi katselmukseen. Kaikkien osallistujien kuitenkin oletetaan osallistuvan koko päivään. Tapahtuma ei 
ole tarkoitettu lastentanssi-ikäisille oppilaille, mutta he ovat tervetulleita yleisöksi katselmukseen alk. klo 
14.  
 
Katselmuksen (28.3. klo 14.00) pääsyliput aikuisilta 5€, alle 18 v. vapaa pääsy. Vanhempia ja kotiväkeä 
toivotaan yleisöksi. Ystävät ja kaverit ovat myös tervetulleita. 
 
Tiedotteen liitteenä on ilmoittautumislomake, joka kaikkien osallistujien tulee palauttaa ensisijaisesti 
omalle opettajalle tai toimistoon to 12.3. mennessä. Lomakkeen voi tulostaa myös opiston nettisivuilta 
www.tanssiopistouusikuu.fi . 

 
Myös syventävien ryhmien oppilaiden tulee ilmoittautua tapahtumaan ilmoittautumislomakkeella. 
Syventävissä ryhmissä olevien osallistumismaksu on 10€.  
 
Syventävät ryhmät 1 ja 2 eivät harjoittele katselmuspäivänä 28.3. Nivalassa.  
Syventävä ryhmä 3:lla tunnit ovat normaalisti su 29.3.  
 
Omaa tanssia voi harjoitella ja saada apua sen tekemiseen Vpk:n esiintymistilassa pe 20.3. ja pe 27.3. klo 
13-17. Sovi ja varaa aika Kaisu-opettajalta mieluiten tuntien aikana tai numerosta 050-5389266.  
 
 
---------------------------------------- 
 
Puhelimet tanssituntien aikana  
Oppilaiden puhelimet tulee olla suljettuina tai ainakin äänettömällä tanssituntien aikana. Puhelimen voi 
ottaa mukaan saliin, mikäli ei halua jättää sitä pukuhuoneeseen, mutta puhelinta ei saa käsitellä tuntien 
aikana. Näin kaikilla on mukavampaa. 
 
Juomapulloihin vain vettä 
Mikäli otat juomapullon mukaan tunnille, täytäthän sen vain vedellä.  
 
 
Aurinkoista kevätkautta ja tanssiniloa, 
toivottaa Tanssiopiston väki 
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