
 

 

Tanssiopisto Uusikuu, Tanssitut tarinat -näytöksen harjoitusaikataulu 

Tiistai, 19.5.2015, Nivalan jäähalli 
 

Kellonaika   ryhmä      mitä muistettavaa / muita ohjeita esiintyjille 

9.00-13.25    RAKENNUS   
 
13.25- 13.45   Nykytanssi 4-5, Nivala    mustat lyhyet legginsit ja asusteet 
    Oraakkelit ja Spartacus 

 
13.45 - 14.00   Nykytanssi 3, Nivala     Merirosvot :Paita ja iso musta vaate vyöksi ja pienempi musta päähän 

    Merten taisto  

 
14.00 – 14.15   Syventävät opinnot 2    Mustat lyhyet legginsit ja valkoinen hiaton paita 

    Aleksanteri Suuri JA nymfit 
 

14.15 – 14.30   Syventävät opinnot 3 

 
14.30 – 14.45   Syventävät opinnot 1    Merenneitoasu ja asusteet, 

    Arielin ja ystävien vedenalainen tanssi  puvun alle sortsit 
 

14.45 - 15.00   Emmi ja Nelli Hautakangas   Muista asu ja musiikki! 

    Mighty 
 

15.00 – 15.15   KAHVITAUKO 
 

15.15 – 15.30   Syventävät opinnot 3     valkoiset legginsit ja asu (tutu, toppi ja hiuslenksu ) 

    Enkelit ja demonit 
 

15.30 -15.40   Jenna, Elina, Alina, Susanna, Alisa  Muista asu ja musiikki! 

          Thinking out loud 

 
15.40 - 15.50   Veera Haavisto     Muista asu ja musiikki! 

Sirkustanssi 
           

15.50- 16.00   Emma Hannula TÄMÄ NOIN KLO 17-17.45 VÄLILLÄ Muista asu ja musiikki 

    Dream and love 
  

16.00 - 16.15   Nykytanssi 2, Nivala    Pukeudu vapaasti mukaillen kuvaa, jonka olet nähnyt sadusta  
    Peter Pan, poika joka ei halunnut kasvaa  (kuvaa katsottu tunnilla) 

aikuiseksi! 

 



 

 

16.15 – 16.30   Jokilatvan opisto 
 

16.30 – 16.45   Nykytanssi 1, Nivala    Nellit: Hiukset kahdelle saparolle, ja nuudelikiharat jos mahdollista, OMA  
    Nyt siivotaan!     TYYNY! Elvit: osalle omat siniset legginsit, hiukset auki huivin alla 

  

16:45 -17.00   Lastentanssi 2, Nivala    Asu Kaisulta tai oma, lapsi itse tietää tai 
    Eläinten tohinat     voi kysyä minulta sovituksen jälkeen 

 
17.00 – 17.15   Lastentanssi 1, Nivala    Hiukset niin että tiaran saa päähän  

    Aina ihanat prinsessat    oma asu tai Kaisun, selviää myöhemmin 
    

aika tarkentuu    Emma Hannula, Dream and love 

 
17:15 – 17.30    Lopputanssi, kaikki oppilaat! 

 
17.30-    Nykytanssi 3, Nivala lyhyt harjoitus, koko ryhmä mukana 

    Merten taisto 

 
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 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 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! Nivalan viimeiset tunnit on maanantaina 11.5.2015 ja perjantaina 
15.5.2015. 

 
Muista tuoda opintokirja viimeistään silloin, mielellään jo ennen sitä. 

 

Onnea esityksiin kaikille tanssijoille! T. Tanssiopiston väki 


