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Hei tanssioppilaat ja kotiväki!  Tässä kevätkauden tapahtumia: 
 
Uudenkuun katselmus pe-la 23.-24.2.2017 
Uudenkuun katselmus lähestyy. Tapahtumaan voi ilmoittautua 5.2. saakka, joten vielä ehdit mukaan. 
Tapahtumaan voi osallistua, vaikka et tekisikään omaa tanssia. Lauantaipäivä alkaa klo 10 treenitunneilla 
jatkuen varsinaisella katselmuksella klo 14.  Mukana huippuopettajat Johannes ”Hatsolo” Hattunen, Alpo 
Aaltokoski ja Mimmi Marjamaa. Raadissa myös Miro Puranen. Aloitamme pe 23.2. Nykytanssin työpajalla 
aikuisille ja yli 13v. nuorille. Sinne kannattaa ilmoittautua rohkeasti mukaan. Kurssi sopii monen tasoisille. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen http://www.tanssiopistouusikuu.fi/uudenkuun-katselmus-2018/ 
Katselmuksen (alk. klo 14.00) pääsyliput yli 12-vuotiailta 5€. Tervetuloa! Tapahtuma on 7-20 -vuotiaille. 
Katsomoon ovat kaikki tervetulleita.  
 
Talviloma 
Talviloma on viikolla 10 eli 5.-11.3. Silloin ei ole opetusta.    
 
Kevätnäytökset 2018 
Tanssiopiston perinteinen kevätnäytöskiertue toteutetaan alla olevina päivinä. Merkitse kalenteriin oma 
näytöspäiväsi. Kannattaa ilmoittaa päivämäärä myös koulullesi, jotta vältytään samaan aikaan 
luokkaretkiltä, kokeilta ym. 
 
ma 21.5. Kärsämäki, Frosteruksen koulu klo 18.00/ Kärsämäen oppilaat ja syventävät ryhmät  
ti 22.5. Nivala, Jäähalli klo 18.00/Nivalan oppilaat ja syventävät ryhmät  
ke 23.5. Haapajärvi, Monitoimitalo klo 18.00/ Haapajärven ja Reisjärven oppilaat ja syventävät ryhmät 
pe 25.5. Ylivieska, Akustiikka klo 18.00/Ylivieskan ja Sievin oppilaat ja syventävät ryhmät  
la 26.5. Pyhäjärvi, Keskuskoulu klo 14.00/Pyhäjärven oppilaat ja syventävät ryhmät  
 
Lisäksi näytöksissä nähdään oppilaiden omia tansseja, joilla he ovat osallistuneet Uudenkuun 
katselmukseen. Syventävät opinnot 2 ja 3 esiintyvät kaikissa näytöksissä.  
 
Esitysten harjoitukset ovat jo käynnissä. On tärkeää välttää turhia poissaoloja, näin harjoittelu sujuu 
mielekkäämmin  kaikkien kannalta☺. Jos et pääse osallistumaan näytökseen, ilmoita siitä pikimmiten 
omalle opettajallesi, jotta se osataan ottaa huomioon koreografiaa tehdessä. 
 
Kevätnäytöspäivien harjoitusaikataulu jaetaan myöhemmin keväällä.  Kullakin ryhmällä on harjoitus 
päivällä/iltapäivällä ja esitys illalla näytöksessä. Isompien oppilaiden on hyvä varautua harjoittelemaan 
omaa esitystään päivällä. Lastentanssiryhmien harjoitus pyritään saamaan iltapäivälle. Harjoitusaikataulu 
tehdään huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Isot oppilaat huom! Mikäli et mitenkään pääse harjoittelemaan 
päivällä, ilmoita siitä opettajallesi hyvissä ajoin ennen aikataulun tekoa.  
 
Kaisu Ulanderin uusi puhelinnumero 
Kaisu -opettajalla on uusi puhelinnumero 044 7655712. Voit ottaa yhteyttä siihen tanssiasioissa. Myös 
entinen numero on käytössä.  
 
Oppilaiden puhelimet tanssituntien aikana pidetään suljettuina tai ainakin äänettömällä, näin on 
mukavinta kaikille.  
 
Aurinkoista kevätkautta ja tanssiniloa, 
toivottaa Tanssiopiston väki 

http://www.tanssiopistouusikuu.fi/uudenkuun-katselmus-2018/
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Tulevan katselmuksen antia ! 
 
 


