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Tutkimusmatkalla  –kevätnäytös ja harjoitusaikataulu 

Lauantai 25.5.2019, Monitoimitalo, Haapajärvi  
Mukana Haapajärven ja Reisjärven perusryhmät sekä syventävät opinnot  
 

Ennen näytöstä: 
Haapajärven ryhmien viimeiset tanssitunnit ennen näytöspäivää ovat tiistaina 14.5. HUOM! Silloin tunnit pidetään poikkeuksellisesti 
Monitoimitalolla. Huom. vapunaattona ti 30.4. ei ole tunteja. 
 
Reisjärven ryhmien viimeiset tunnit ovat keskiviikkona 15.5. kirjaston alakerrassa. Huom. vapunpäivänä ke 1.5. ei ole tunteja. 
 
Muista tuoda opintokirja opettajallesi viimeistään silloin, mielellään jo aikaisemmin. 
Viimeisillä tunneilla läsnäolo on erityisen tärkeää, ethän ole poissa !  
 
Olethan muistanut tehdä jatkamisilmoituksen tulevalle kaudelle os. www.tanssiopistouusikuu.fi/jatkamisilmoitus/ Teethän ilmoituksen 6.5. 
mennessä.   

Omien tanssien tekijät Huom! Musiikin suhteen on uusi käytäntö ! Laita musiikkitietosi: Kappaleen esittäjä, kappaleen nimi ja mikä versio 
kappaleesta, esityksen kesto, millä paikkakunnalla/kunnilla esiinnyt ja esityksesi nimi  15.5. mennessä Arto Nauhalle osoitteeseen 
arto.nauha@kotinet.com  Mainitse myös, jos kappale löytyy Spotifysta tai youtubesta ! Jos kappaletta EI löydy sieltä, lähetä se sähköpostin 
liitteenä Artolle. Jos epäselvää, kysy Kaisulta lisätietoa asiasta.  

 
Huomioithan näytösiltana, että salissa juokseminen, lämmittely tai äänekkäästi puhuminen ei ole hyvää näytösetikettiä. Kun tulet seuraamaan 
muiden esityksiä, teethän sen aplodien tai juonnon aikana. Esitysten aikana pysytään paikoillaan. Myös puhelimet pidetään kiinni ja pois 
käsistä. 
 

HARJOITUSAIKATAULU la 25.5. Monitoimitalo, Haapajärvi 
 

Mikäli huomaatte ryhmänä yllättävän esteen harjoitusajalle, ilmoitathan siitä heti opettajallesi, niin katsotaan voiko asialle tehdä jotain. Ennen 

http://www.tanssiopistouusikuu.fi/jatkamisilmoitus/
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näytöksen alkamista on 30 min tauko ja silloin ei voi harjoitella. Valo- ja äänimies tarvitsevat tuon tauon, koska 
heidän näytöksen valmistelu alkaa jo aamuyöllä.  
 
 
 
Kellonaika ryhmä      mitä muistettavaa / muita ohjeita esiintyjille 
??? – 9.00 Rakennus 

 
9.00 – 9.20 Nykytanssi 3-4, Haapajärvi   Oma valkoinen toppi ( musta paita) tai  musta toppi (vihreä paita)  ja mustat housut, pitkät 
  Sad      tai lyhyet. Ei kuvioita tai painatuksia. 

        Sovitaan kampaus yhdessä. 
   
9.20 – 9.30 Helmiina ja Matilda Kaltiainen  Muista asu ja lähettää musiikki 15.5 mennessä ! 
  Tanssijan tarina 

           

9.30 –9.50   Nykytanssi 3-4,  Haapajärvi   Ruutupaita Kaisulta, omat sinisävyiset farkkusortsit. 

  Rikkinäiset     Hiukset korkealle ponnarille. 
   

9.50 – 10.05 Nykytanssi 2, Haapajärvi   Asu Kaisulta, jos ei toisin myöhemmin ilmoiteta! 
  Avaruuden ihmeet    Hiukset korkealle ponnarille, johon kiinnitetään nauhaa. 
     
10.05 -10.15 Sanni, Pinja, Jenni    Muista asu ja lähettää musiikki 15.5 mennessä ! 
  Our story 
  
 
  Frida, Wilma     Muista asu ja lähettää musiikki 15.5 mennessä ! 
  Two girls dancing 
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10.15 -10.25 Ada Kinnunen ja Emma Nivala  Muista asu ja lähettää musiikki 15.5 mennessä ! 
  Metsän eläinten tanssi 
 
 
10.25 – 10.35 Pinja Huhtala 

  Thinking about    Muista asu ja lähettää musiikki 15.5 mennessä ! 
   

10.35 -10.45 Emmi Heikkilä ja Ada Kinnunen  Muista asu ja lähettää musiikki 15.5 mennessä ! 
  Rohkeat tytöt 
 
10.45 -11.30 TAUKO   

 
11.30 – 11.45 Nykytanssi 1, Haapajärvi   Kaisulta paita kaikille. Omat täysin mustat housut tai Kaisulta  

  Etsivien yö      tarvittaessa. Kravatti Kaisulta tai oma jos haluat. 
        Hiukset kahdelle saparolle. 

   

11.45 – 12.00 Syventävät opinnot 2 B   Muista asu kotoa. 
  Matkalla     Hiukset ponnarille. 
 
12.00 – 12.15 Syventävät opinnot 3    Muista asu kotoa.      

  Aallonkulkijat     Hiukset letille. 
 

12.15 – 12.30 Syventävät opinnot 2 A   Omat harmaat/farkun siniset leggarit/housut, oma pitkähihainen punaisen sävyinen 
  Stop      paita. Hiukset tiukka yläponnari.  
   

12.30 – 12.45 Aikuisten tanssiryhmä Humu    Muista asu ja  lähettää musiikki 15.5 mennessä ! 
  Tuulessa 
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12.45 – 13.00 Syventävät opinnot 2 A   Valkoinen toppi tai T-paita, mustat leggarit/housut. 
  Menossa     Hiukset yläpompulalle, pompulan ympärille sidotaan keltaiset nauhat, joiden päät 
        jätetään roikkumaan hiusten kanssa.  
           

13.00 – 13.15 Nykytanssi 3-4 , Reisjärvi   Mustat pyörailyhousut ja musta toppi kotoa. 
  Matkan armoilla    Hiukset letille tai nutturalle. 
 
13.15 – 13.30 Nykytanssi 1-2, Reisjärvi   Musta toppi paidan alle, jos tarpeen. 
  Mielen mutkissa    Hiukset omalla tavalla, mutta kiinni kuitenkin. 
 

13.30 – 13.45 Lastentanssi 1-2, Reisjärvi   Oma toppi, eri värejä. 
Aalloissa siis     Hiukset saparoille. 

 

13.45 – 14.00 Lastentanssi 2, Haapajärvi   Asu Kaisulta. Valkoiset alushousut pupuille. 
  Satumetsän puput ja puut   Puput: Hiukset niin, että korvat saa laitettua, varaa     
        mukaan omia  pinnejä ! Puut: Hiukset niin, että puupipo  
        mahtuu päähän. Kasvomaalaus halutessasi. 
 
14.00 – 14.15 Lastentanssi 1, Haapajärvi   Asu Kaisulta, valkoiset alushousut, niin ei  näy puvun läpi.   

  Ihanat kissat     Hiukset niin, että korvat saa laitettua, varaa omia pinnejä mukaan !  
        Välineet nenän ja viiksien maalaukseen löytyy pukuhuoneesta. 
 

14.15 – 14.30  Lopputanssi, kaikki oppilaat !  Kaikki esiintyjät ovat mukana lopputanssissa ja tässä harjoituksessa! 
 
15.00 -  Näytös alkaa, arvioitu kesto n. 1h30min, ei väliaikaa. Huom. näytöksessä on eri esiintymisjärjestys kuin harjoituksissa. 
       
 
Harjoittelemaan tullaan esiintymisasut päällä, paljain jaloin, joten tulethan paikalle ajoissa pukemaan, jotta pysytään aikataulussa! Opiston 
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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 on ne ottanut. Huoltajat voivat auttaa 
pienimpiä oppilaita. Muutenkin kaikki apu näytöksen purkamisessa otetaan ilolla vastaan! 
 
Jos on jotain kysyttävää tai epäselvää, soittele Kaisulle tai oman ryhmäsi opettajalle:  
 

Kaisu Ulander 050 538 9266  Oona Mäkelä 044 5342032 Elina Tähtelä 045 624 2231 

 
 
Näytöksen pääsyliput: aikuiset 10 euroa, 12-18 -vuotiaat 5 euroa, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Huoltajat voivat seurata salissa harjoituksia. 
Harjoitusten jälkeen sali tyhjennetään ja kaikkien toivotaan lunastavan pääsylipun. Lipputuloilla katetaan osa näytöksen kuluista. Tervetuloa 
vanhemmat, sukulaiset ja ystävät katsomaan lukuvuoden huipennusta! 
 
Toiselta paikkakunnalta lapsia esiintymään tuovilla kuljettajilla on näytökseen vapaa pääsy. 
 
Onnea esityksiin kaikille tanssijoille!  
T. Tanssiopiston väki 
 
Ps. Nyt löydät Tanssiopiston myös Instagramista, nimellä tanssiopistouusikuu :) 


