
 

 

Tutkimusmatkalla  -kevätnäytöksen harjoitusaikataulu 

Perjantai 24.5.2019,  Akustiikka Ylivieska 
Mukana Ylivieskan ja Sievin perusryhmät sekä syventävät opinnot 
 

Ennen näytöstä: 
Ylivieskan ryhmien viimeiset tunnit ennen näytöspäivää ovat tiistain ryhmillä ti 14.5. Kiviojalla ja torstain ryhmillä to 16.5. Ysolla. 
Sievin ryhmien viimeiset tunnit ennen näytöspäivää ovat ma 13.5. Miitin salissa.  
 
Huom. Vappuaattona ti 30.4. ei ole tunteja. 
 
Muista tuoda opintokirja viimeistään silloin, mielellään jo aikaisemminkin.  
Viimeisillä tunneilla läsnäolo on erityisen tärkeää, ethän ole poissa ! 
 
Olethan muistanut tehdä jatkamisilmoituksen tulevalle kaudelle os. www.tanssiopistouusikuu.fi/jatkamisilmoitus/ Teethän ilmoituksen 6.5. mennessä. 
 
Huomioithan näytösiltana, että salissa juokseminen, lämmittely tai äänekkäästi puhuminen ei ole hyvää näytösetikettiä. Kun tulet seuraamaan muiden esityksiä, teethän 
sen aplodien tai juonnon aikana. Esitysten aikana pysytään paikoillaan. Myös puhelimet pidetään kiinni ja pois käsistä. 
 

 
Näytöksen harjoitusaikataulu pe 24.5. Akustiikassa 
 

Kellonaika  ryhmä      mitä muistettavaa / muita ohjeita esiintyjille  

 
12.55 – 13.10  Syventävät opinnot 2 B    Muista oma asu. 

Matkalla     Hiukset ponnarille. 

     

13.10 – 13.25  Syventävä ryhmä 2 A    Omat harmaat/farkun siniset leggarit/housut,     
Stop      oma pitkähihainen punaisen  sävyinen paita. Hiukset tiukka yläponnari.  

 

http://www.tanssiopistouusikuu.fi/jatkamisilmoitus/


 

 

13.25 – 13.40  Syventävä ryhmä  3     Muista oma asu. 
    Aallonkulkijat     Hiukset letille. 
 
13.40 – 13.55  Syventävä 2 A     Valkoinen toppi tai T-paita, mustat leggarit/housut. 
   Menossa     Hiukset yläpompulalle, pompulan ympärille sidotaan keltaiset nauhat,  
         joiden päät jätetään roikkumaan hiusten kanssa.  
 
13.55 – 14.05  Vertti Torvikoski    Muista asu ja musiikki ! 

   Yksinäisen keijun tarina 

14.05 – 14.15  Pirates of the caribbian   Muista asu ja musiikki ! 

   Rebecca, Aurora, Daria 

14.15 -14.30   Nykytanssi 4, Sievi     

My journey 
     

14.30 -14.45  Nykytanssi 3, Sievi     

Salainen tehtävä 
 

14.45 - 14.55  TAUKO 
 
14.55 – 15.10  Nykytanssi 2, Ylivieska   Omat housut ja toppi paidan alle, jos tarvetta. 

Kesä horisontissa    Hiukset pompulalle. 
 

15.10-15.25  Nykytanssi 1-2, Sievi      

Matka merellä      

 



 

 

15.25 – 15.40  Nykytanssi 1, Ylivieska   Hiukset kahdelle nutturalle päälaelle. 
Avaruusseikkailu  
 

15.40 – 15.50  Nykytanssi 3, Ylivieska     Muista hip-hop asu ja baseball-hattu. 
Kesämatka 

  
15.50 – 16.05  Nykytanssi 4, Ylivieska   Muista valkoinen paita ja mustat sortsit. 

 Viimeinen asema 

 
16.05 – 16.20  Nykytanssi 5, Ylivieska    Valkoinen asu ja punainen vyö. 

 Navigators   

      

16.20 – 16.35  Lastentanssi 2, Ylivieska    Valkoinen toppi ja legginsit.   

Seikkailu kohti taivaanrantaa    

 
16:35 – 16.50  Lastentanssi 1, Ylivieska   Hiukset leteille ja pisamia kasvoihin.  

Elämää huvikummussa 
  

16.50– 17:05   Lastentanssi 1-2 Sievi     

   Seikkailu savannilla 

 
17:05 -17:20                  Lopputanssi                                                       Kaikki oppilaat ovat mukana lopputanssissa ja                                                                  
                                                                  tässä harjoituksessa ! 
 

17.20 – 17.30                 Nykytanssi 5, Ylivieska                                              Värikkäät vaatteet, vanhemmilla  
                                         Tyttären tarina                                                            normaalit vaatteet. 
 
18.00-                             Näytös alkaa, arvioitu kesto n. 1h 40min, ei väliaikaa. Huom. näytöksessä on eri järjestys kuin harjoituksissa.  



 

 

 
Harjoittelemaan tullaan esiintymisasut päällä, paljain jaloin, joten tulethan paikalle ajoissa pukemaan (väh. 20 
min ennen oman ryhmäsi aikaa), jotta ehdit laittaa asun/hiukset/meikin ja pysytään aikataulussa! Opiston kautta tulevat vaatteet löytyvät 
pukuhuoneista. Pukuhuoneen ovessa on lappu, jossa ryhmäsi nimi. 
 
Lastentanssiryhmien oppilaat ja osa nykytanssi 1-2:n oppilaista tarvitsevat pukemisapua huoltajalta, kiitokset avusta jo etukäteen!  
Kellot ja (isot) korut otetaan pois harjoitusten ja esitysten ajaksi, ne on varmaan helpointa jättää kotiin.  
 
Näytöksen lopuksi kaikki esiintyjät pyydetään vielä lavalle, ryhmä kerrallaan. Tätä lopputanssia harjoitellaan aikataulun mukaisesti. 
 
Näytöksen jälkeen jokainen ryhmä huolehtii omat esiintymisvaatteensa takaisin niille paikoille, joista on ne ottanut. Huoltajat voivat auttaa 
pienimpiä oppilaita. Muutenkin kaikki apu näytöksen purkamisessa otetaan ilolla vastaan! 

 
Jos tulee kysyttävää tai epäselvää, soittele oman ryhmäsi opettajalle:  
Anastasia Tsekoura 045 2128214 Oona Mäkelä 044 5342032 Elina Tähtelä 045 624 2231 Kaisu Ulander 050 538 9266 

Elina Hänninen 044 2110321  Ella Takanen 044 0332643 Alina Markkula 044 2149533  

 
Näytöksen pääsyliput: aikuiset 10 euroa, 12-18 -vuotiaat 5 euroa, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Huoltajat voivat seurata salissa harjoituksia. 
Harjoitusten jälkeen sali tyhjennetään ja kaikkien toivotaan lunastavan pääsylipun. Lipputuloilla katetaan osa näytöksen kuluista. Tervetuloa 
vanhemmat, sukulaiset ja ystävät katsomaan lukuvuoden huipennusta! 
 
Toiselta paikkakunnalta lapsia esiintymään tuovilla kuljettajilla on näytökseen vapaa pääsy. 
Huom. esiintyjät voivat mennä istumaan katsomon paikoille vasta kun näytös on alkanut, jotta paikan ostaneet pääsevät  omille paikoilleen.  

 
Onnea esityksiin kaikille tanssijoille!   
T. Tanssiopiston väki 
 

Ps. Nyt löydät Tanssiopiston myös Instagramista, nimellä tanssiopistouusikuu :) 


