Oppilastiedote 01/2014

Hei tanssioppilaat ja kotiväki!
Tanssituntien tapahtumia kevään aikana ovat:
Avoimet ovet
Tanssitunneilla on avoimet ovet kaikilla opistomme paikkakunnilla viikolla 9 eli 24.-28.2. Tunnit pidetään
normaalin aikataulun mukaan. Kotijoukot ja kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan
tunteja!
Talviloma
Talviloma on viikolla 10 eli 3.-9.3. Silloin ei ole opetusta.
Kevätnäytökset 2014
su 18.5. Haapajärvi, Monitoimitalo klo 16.00/ Haapajärven ja Reisjärven oppilaat ja kaikki syventävät ryhmät.
ma 19.5. Kärsämäki, Frosteruksen koulu klo 18.00/ Kärsämäen oppilaat ja syventävät ryhmät (EI syv1B)
ti 20.5. Nivala, Jäähalli klo 18.00/Nivalan oppilaat ja kaikki syventävät ryhmät
to 22.5. Pyhäjärvi, Vpk:n teatteri klo 18.00/Pyhäjärven oppilaat ja syventävät ryhmät (EI syv1B)
pe 23.5. Ylivieska, Akustiikka klo 18.00/Ylivieskan ja Sievin oppilaat ja syventävät ryhmät (EI syv1A)
Lisäksi näytöksissä nähdään oppilaiden omia tansseja, joilla he ovat osallistuneet kyseiseen tapahtumaan.
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.
Omat tanssit 12.-13.4. 2014
-järjestäjinä Jokilaaksojen Tanssitaiteen tuki ry yhteistyössä Tanssiopisto Uusikuun kanssa
Omat tanssit – tapahtumaan voivat oppilaat tehdä oman tanssin joko yksin tai ryhmässä. Koreografian
pituus ikäluokittain (vähintään-enintään) 7-9v/1.5-2min, 10-12v/2-3min, 13v-/3.5-4min. Pieni joustonvara
neuvotellaan. 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!
Tanssiopisto tukee oppilaidensa osallistumista omat tanssit -tapahtumaan. Jos tuot tapahtumaan soolon,
eli tanssit yksin, hinta on 20 euroa. Jos teitä on enemmän, kysy hintaa Kaisu -opettajalta. Jos osallistut vain
koulutusosioon, osallistumismaksu on 22 euroa.

Koululle on mahdollista majoittua tapahtuman ajaksi, alustavasti majoituksen hinta on 7 euroa. Ruokailut
maksavat ( sis. 2 lämmintä ateriaa) 16 euroa.
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toimisto@tanssiopistouusikuu.fi
www.tanssiopistouusikuu.fi

Syventävien ryhmien oppilaille tapahtuma kuuluu heidän opinto-ohjelmaansa, joten heidän oletetaan
osallistuvan koulutusosioihin ja näytöksiin molempina päivinä. Jos olet syventävän ryhmän oppilas ja et
jostain syystä kuitenkaan pääse mukaan tapahtumaan, ilmoitathan siitä Sarille tekstiviestillä, p.040 747
1884 tai sähköpostilla toimisto@tanssiopistouusikuu.fi. Tanssiopisto maksaa osallistumisesi.
Jos syventävän ryhmän oppilas tuo tapahtumaan oman tanssin, hinnat ovat seuraavat; Jos osallistut
tapahtumaan sooloteoksella, eli tanssit yksin, tapahtuman osallistumismaksu on 10 euroa. Jos tanssijoita on
kaksi, molemmat maksavat 7 euroa, jos kolme, jokainen maksaa 6 euroa, ja neljä tai viisi jokainen maksaa
5.50 euroa. Jos teitä on enemmän, kysy hintaa omalta opettajaltasi. Tanssiopisto arvostaa oman tanssin
tekemistä ja tukee osallistumistasi suorittamalla muun osan maksusta.
Huomioithan, että omalla tanssilla tapahtumaan osallistuvan oppilaan tulee osallistua myös
koulutusosioihin. Ilmoittautumislomake ja tarkempaa tietoa tapahtumasta löytyy osoitteesta
www.markettaviitala.fi 12.3 lähtien. Tai voit kysyä Kaisu -opettajalta lomaketta ja lisätietoja.
Ilmoittautuminen oman tanssin osalta pitää olla perillä viimeistään 21.3. Kaisu ja Anastasia -opettaja ovat
mukana tapahtumassa koko viikonlopun ajan. Tapahtuma ei ole tarkoitettu lastentanssi -ryhmän oppilaille.
Tapahtuman hienot ERIKOISKOHDAT korostetusti:
Koulutusosiot la 11.30-16.00 ja Su 9.00-11.00
La klo 17.00 Makasiinitori Osallistujien demoesitykset - SANA JA TANSSI sekä MENEVÄ BILEETANSSI
La klo 18.30 Keskuskoulu SUKKA, NUKKA JA TUULISPÄÄ Helsingin kaupunginteatterille valmistunut
maamme nuoren tanssitaiteilijapolven taitajien tanssima ja paljolti myös laulama Johanna Elovaaran
teos – Unna Kitti, Kaisa Pesonen, Salla Korjus, Pekka Louhio ja Samuli Norberg
Su klo 12-15-15.00 - OMAT TANSSIT KATSELMUS VPK:n Teatteri - sokerina pohjalla kaikkien IMPROKISA
Vanhemmat, tulkaa katsomaan, mitä muun muassa tanssi riemullisimmillaan on!!!

Tässä kevään kuulumisia!
Aurinkoista kevätkautta ja tanssiniloa,
toivottaa Tanssiopiston väki
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