
 

 

Tanssiopisto Uusikuu, Tanssin monet kasvot - näytöksen harjoitusaikataulu 
Sunnuntai, 18.5.2014, Monitoimitalo, Haapajärvi 
 
Kellonaika ryhmä mitä muistettavaa / muita ohjeita esiintyjille 
6.30- 10.35 Rakennus 
 
10.35 – 10.55 Nykytanssi 4-5 Haapajärvi Oma musta toppi ilman kuvia/painatuksia alle 
 Kipua Sovitaan kampaus yhdessä ja KASVOMAALARIT! 
 
10.55 – 11.15 Nykytanssi 4-5 Reisjärvi  
 Intohimon dilemma 
 
11.15 -11.30 Nykytanssi 3 Haapajärvi Hiukset korkealle ponnarille + muista hikipanta 
 Sporttaajat omat mustat legginsit puolisääreen ? 
 
11.30- 11.45 Nykytanssi 3 Reisjärvi    
 Hip-Hop 
 
11.45- 12.00 Syventävä ryhmä 3 B 
 
12.00- 12.15 Syventävä ryhmä 3 A 
         
12.15- 12.30  Syventävä ryhmä 2 
 
12.30- 12.45 Syventävä ryhmä 1 A       
 
12.45– 13.15 Miron, Sakarin ja Lauran soolot (10 min/soolo)      
  
13.15 – 13.25 Nelli Hautakangas Muista asu ja musiikki!  
 Summer dream       
 
13.25- 13.35 Emilia Lappalainen Muista asu ja musiikki!     
 Mä oon mä 
 
13.35 – 13.45 Emmi Hautakangas Muista asu ja musiikki!     
 Show me how you burlesque   
 
13.45 – 14.00 Kurjenpolvet 
 
14.00 – 14.15 Nykytanssi 1-2, Haapajärvi Hiukset kahdelle saparolle, mustat tai keltaiset nauhat/lenksut 
 Kiire, kiire ! 
 
14.15 – 14.30 Nykytanssi 1-2, Reisjärvi        
 Rakkauden soturit     
        
14.30 – 14.45 Lastentanssi 2, Haapajärvi Hiukset niin, että hatun saa päähän 
 Pellejengi Muista punaisen nenän maalaus näytöspaikalla 
         
14.45 – 15.00 Lastentanssi 1, Haapajärvi Asu valkoinen, joten vaaleat alushousut,  
 Kissatanssi, Miau ! Hiukset niin, että korvat saa päähän, varaa pinnejä mukaan! 
  
         
 Maalaukset näytöspaikalla 
           
15.00 – 15.15 Lastentanssi 1-2, Reisjärvi Tuo kotoa valkoinen myssy, ”pipo” (smurffin hattu) 
 Tanssii smurffien kanssa 
 
15.15 – 15.30  Lopputanssi, kaikki oppilaat ! 



 

 

Harjoittelemaan tullaan esiintymisasut päällä, paljain jaloin, joten tulethan paikalle ajoissa pukemaan, jotta 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. 
 
Näytöksen jälkeen jokainen ryhmä huolehtii omat esiintymisvaatteensa takaisin niille paikoille, joista ne on ottanut. 
Huoltajat voivat auttaa pienimpiä oppilaita. Muutenkin kaikki apu näytöksen purkamisessa otetaan ilolla vastaan! 
 
Jos on jotain kysyttävää tai epäselvää, soittele Anastasialle p. 046 6862630 tai Kaisulle p. 050 5389266. Jos kysymyksesi 
on suomeksi, Anastasia toivoo yhteydenottoa tekstiviestillä. Kaisu auttaa mielellään, jos ongelmatilanteita :) 
 
Näytös alkaa kello 16.00. Liput aikuiset 5 euroa, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Tervetuloa vanhemmat, sukulaiset ja 
ystävät! 
 
Pitkän matkan kuskit (syv-ryhmät) sekä Reisjärveltä oppilaita kuljettavat / talkooväki, vapaa pääsy. 
 
Viimeisillä tunneilla läsnäolo on erityisen tärkeää, ethän ole poissa ilman pätevää syytä! Haapajärvellä viimeiset tunnit 
tiistaina 13.5.2014, Reisjärvellä 15.5.2014. 
 
Muista tuoda opintokirja viimeistään silloin, mielellään jo ennen sitä. 
 
Onnea esityksiin kaikille tanssijoille! T. Tanssiopiston väki 


