
 

 

Tanssiopisto Uusikuu, Tanssitut tarinat- harjoitusaikataulu 

Torstai 21.5.2015 Vpk:n teatteri, Pyhäjärvi 
 

Kellonaika   ryhmä      mitä muistettavaa / muita ohjeita esiintyjille 

9.15 - 13.45   Rakennus      
 

13.45- 13.55   Adalmiina Rytilä     Muista asu ja musiikki! 
    Lupaus 

 

13.55 - 14.15   Nykytanssi 4-5 Pyhäjärvi   Oma musta toppi (alle myös mustaa)/ pojat musta t-paita  
    Chandelier      kampaus, sotkuinen ponnari 

            
14.15- 14.25   Juuso Qvick     Muista asu ja musiikki! 

    Tuskaa  

 
14.25 – 14.35   Teresa Kumpumäki ja Jenna Qvick  Muista asu ja musiikki!     

    Musta-Valko  
 

14.35- 14.45   Pauliina Estola     Muista asu ja musiikki!    

    Pirate Girl     
 

14.45 – 14.55   Riina Karvonen ja Emilia Kuusiniemi  Muista asu ja musiikki! 
    Peilikuvia 

 

14.55- 15.10   Nykytanssi 4-5, Nivala 
 

15.10 – 15.25   KAHVITAUKO 
 

15.25 - 15.40   Syventävä ryhmä 2     

 
15.40 - 15.55   Jokilatvan opisto, Showtanssi 

 
15.55 – 16.05   Aida Ahnger ja Emilia Lappalainen  Muista asu ja musiikki!    

    Yrittämällä ystäviksi        

 
16.05– 16.15   Saga Kahelin     Muista musiikki ja asu! 

    Kaipaus   
 



 

 

16.15 – 16.30   Nykytanssi 4-5 Pyhäjärvi    

    Summer time      

 
16.30- 16.45   Nykytanssi 2-3, Pyhäjärvi   omat täysin mustat vaatteet viitan alle, esim. toppi   

    Mustan järven velhot    ja legginsit puolisääreen, hiukset sivulle kiinni 
          muista arpi 

 

16.45 - 17.00   Nykytanssi 1-2, Pyhäjärvi   Nellit: Hiukset kahdelle saparolle, ja nuudelikiharat jos mahdollista, OMA 
    Tom, Tom, nyt tomutetaan!   TYYNY! Elvit: osalle omat siniset legginsit, hiukset auki huivin alla 

  
          

17.00 – 17.15   Lastentanssi 1-2 Pyhäjärvi   Ritarit: Ehkä oma paita, selviää myöhemmin     

    Olipa kerran prinsessa, ritari   Prinsessat: Hiukset niin, että tiaran saa päähän,  
    Ja ihmeellinen maailma    oma asu tai Kaisulta, selviää myöhemmin 

        
17.15 – 17.30   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. Tätä lopputanssia harjoitellaan aikataulun mukaisesti. 

 
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 Kaisulle p.050 5389266 
 

Näytös alkaa kello 18.00. Liput aikuiset 10 euroa, 12-18 vuotiaat 5 euroa,  alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Tervetuloa vanhemmat, sukulaiset ja ystävät! 

 
Pitkän matkan kuskit (syv-ryhmät) ja talkooväki, vapaa pääsy. 

 
Viimeisillä tunneilla läsnäolo on erityisen tärkeää, ethän ole poissa ilman pätevää syytä! HUOM! Keskiviikkona 6.5 tunnit poikkeuksellisesti Vpk:n 

teatterilla. Pyhäjärven viimeiset tunnit keskiviikkona 13.5.2015. Muista tuoda opintokirja viimeistään silloin, mielellään jo ennen sitä. 

 
Onnea esityksiin kaikille tanssijoille! T. Tanssiopiston väki 


