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Hei tanssioppilas ja kotiväki! 
 
Syyskausi on tanssitunneilla jo hyvässä vauhdissa . Tässä tulevia tapahtumia: 
 
AVOIMET OVET 
Tanssitunneilla on Avoimet ovet normaalin lukujärjestyksen mukaan viikolla 42 alla olevina päivinä: 
 
Nivalan ryhmät sekä Sievin ja Ylivieskan maanantain ryhmät ma 16.10 
Ylivieskan tiistain ryhmät ja Haapajärvi ti 17.10 
Reisjärvi ja Pyhäjärvi ke 18.10. 
Kärsämäki sekä Sievin ja Ylivieskan torstain ryhmät to 19.10. 
 
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tanssitunteja . Tässä huoltajilla on hyvä mahdollisuus 
nähdä tunnit käytännössä ja mitä lapset ovat alkukauden tehneet.  
 
SYYSLOMA 
Syysloma on viikolla 43 eli 23.-29.10., jolloin ei ole opetusta. 
 
VANHEMPAINYHDISTYS 
Tiedustelemme alustavasti, että onko sinulla kiinnostusta tulla mukaan vanhempainyhdistykseen. Olemme 
kartoittamassa tilannetta ja kiinnostuneita sekä mahdollisia toimintamuotoja. Mikäli olet kiinnostunut 
toiminnasta, laitathan s-postia os. toimisto@tanssiopistouusikuu.fi  Kerro minkälaista toimintaa sinä haluaisit 
ja missä olisit valmis olemaan mukana.  
 
UUDENKUUN KATSELMUS LA 24.2.2017 
Uudenkuun katselmus järjestetään jo neljännen kerran Pyhäjärvellä la 24.2.2018. Voit osallistua tekemällä 
oman tanssin yksin tai yhdessä muiden kanssa. Tärkeintä on, että koreografia on itse tehty.  Valitse sopiva 
musiikki ja tee koreografia, mieti asu ja mahdollinen muu rekvisiitta. Opettajaltasi voit saada apua ja 
vinkkejä. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin vuodenvaihteen tienoilla, mutta nyt kannattaa jo laittaa 
päivämäärä muistiin ja ideat muhimaan. Kaikki esittäjät saavat palautteen arviointiraadilta ja muutama 
palkitaan kunniakirjoin ja stipendein. Tapahtuma sopii nykytanssi-ikäisille. Lastentanssi-ikäiset joutuvat vielä 
hieman odottamaan.  
 
KÄYTÄNTÖJÄ TUNNEILLA 
Laitathan tunnilla mukana oleviin juomapulloihin vain vettä. Näin vältymme isommilta haavereilta ja onhan 
vesi paras janojuoma.  Pitkät hiukset kannattaa pitää kiinni ja vaatteiden on hyvä olla sellaiset, joissa on 
helppo liikkua.  
 

Olethan mukana tunneilla säännöllisesti, niin harjoitukset etenevät jouhevasti. Kiitos sinulle! 

 

Hyvää ja aurinkoista syyskautta  

toivottaa Tanssiopiston väki 
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Huomioi nämä kurssit ja tapahtumat: 

 

Tule opiskelemaan koreografian tekemistä tanssiopiston järjestämälle tiiviskurssille! 

Koreografiatyöpaja nykytanssi 3-5 -ikäisille  
Oppitunnit: 6 x 3h (6 x 135 min.)  

Kurssimaksu: 35 e 

Opetusaika ja paikka: klo 13.30-15.45 Niva-Kaijan koulu, Nivala 

Opettaja: Maria Kouvalainen 

Opetuskerrat:  9. ja 16.12.2017, 13. ja 20.1. ja 10. ja 17.2.2018 

Sisältö:  Tunneilla tehdään oppilaiden luovuutta sekä ilmaisua tukevia harjoituksia, kuten 
improvisaatioita ja tanssiteatteria. Koreografiatyöpajassa hyödynnetään rekvisiittaa 
ja tutkitaan erityylisten musiikkien vaikutusta liikekieleen. Kurssin yhtenä tavoitteena 
on tutustua koreografian tekomenetelmiin ja valmistaa eripituisia tansseja niin itselle 
kuin muillekin, muun muassa Uudenkuun katselmukseen. Työpajaan osallistuville 
tarjotaan mahdollisuutta osallistua puoleen hintaan vuoden 2018 katselmukseen! 

Ilmoittautuminen:  puhelimitse p. 040-747 1884 tai sähköpostilla tanssiopiston toimistoon 

 toimisto@tanssiopistouusikuu.fi tai netin kautta 17.11.2017 mennessä 

 

 

Tule harjoittelemaan ja esiintymään omalla tanssillasi Uudenkuun katselmukseen 2018! 

Uudenkuun katselmus 2018 

Aika ja paikka: La 24.2.2018 Keskuskoulu/Vpk, Pyhäjärvi klo 10-17 

Osallistumismaksu: 28 € (koreografiatyöpajaan osallistujat 14€).  

Maksu sisältää koko päivän ohjelman, arviointiraadin palautteen sekä lounaan 
(lämmin ruoka, salaatit, leivät sekä ruokajuomat). 

Sisältö: Uudenkuun katselmus on kaikille avoin tanssitapahtuma, joka on suunnattu 7-20 –
vuotiaille tanssioppilaille ja tanssinharrastajille. Lauantaipäivän aikana järjestetään 
koreografiakatselmus sekä treenitunteja/tanssiworkshoppeja. Tarkemmat sisällöt 
ilmoitetaan syksyn kuluessa. Seuraa tiedotteita ja tanssiopiston nettisivuja syksyn 
aikana. 

Ilmoittautuminen: 5.2.2018 mennessä tanssiopiston nettisivujen kautta. Ilmoittautuminen avautuu 1.11.  

Lisätietoja: p. 040-747 1884 

 

 

Tanssiopiston opettajien yhteystiedot: 
Anastasia Tsekoura, p. 045 2128214 tsekoura-natassa@hotmail.com 
Eveliina Kujala, p. 044 0410271 anna.eveliina.kujala@hotmail.com 
Kaisu Ulander, p. 050 5389266 kaisu.ulander@hotmail.com 
Maria Kouvalainen, p. 040 7317842 maria.vesterinen@hotmail.com 
Tuija Kivioja, p. 050 5658819 tuija.je@gmail.com 
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