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Hei tanssioppilas ja kotiväki! 
 
Tulevalla viikolla 8.-14.3. vietämme talvilomaa ja silloin ei pidetä tanssitunteja. Iloksemme voimme jatkaa 
lähiopetusta kaikilla tanssiopiston paikkakunnilla myös lomaviikon jälkeen. Mikäli uusia rajoituksia ei tule, 
huipentuu lukuvuosi perinteisiin kevätnäytöksiin, joita monet oppilaat ovat jo odottaneet.  
 
Jotta saamme pitää opetuksen lähiopetuksessa, on tärkeää, että kaikkia opiston antamia 
terveysturvallisuuteen annettuja ohjeita ja suosituksia noudatetaan tunneilla! 
 

Avaruus - kevätnäytökset 2021 
Tanssiopiston kevätnäytöskiertue toteutetaan poikkeusolojen takia uudella tavalla ja ilman yleisöä. 
Näytökset keskitetään Nivalan jäähallille, jossa lähetykset kuvataan ja tallennetaan. Striimattuihin 
näytöksiin voi lähempänä ajankohtana ostaa pääsylippuja. Toivomme huoltajilta ymmärrystä ja tietenkin 
varautumista kyydityksiin näytöspäivänä.  
 
Merkitse kalenteriin oma näytöspäiväsi. Kannattaa ilmoittaa päivämäärä myös koulullesi, jotta vältytään 
samaan aikaan luokkaretkiltä, kokeilta ym. 
 
ti 18.5. klo 18.00, Pyhäjärven oppilaat 
ke 19.5. klo 18.00, Kärsämäen oppilaat  
to 20.5. klo 18.00, Nivalan oppilaat  
pe 21.5. klo 18.00, Ylivieskan ja Sievin oppilaat  
la 22.5. klo 15.00, Haapajärven ja Reisjärven oppilaat  
 

Lisäksi näytöksissä nähdään oppilaiden omia tansseja, joilla he ovat osallistuneet Uudenkuun 
katselmukseen. Syventävät opinnot 2  esiintyy useimmissa näytöksissä ja ne sovitaan ryhmän kanssa 
erikseen.  
 

Esityksiä harjoitellaan tuntien aikana. On tärkeää välttää turhia poissaoloja, näin harjoittelu sujuu 
mielekkäämmin kaikkien kannalta☺. Jos et pääse osallistumaan näytökseen, ilmoita siitä pikimmiten omalle 
opettajallesi, jotta se osataan ottaa huomioon koreografiaa tehdessä. 
 

Kevätnäytöspäivien harjoitusaikataulu jaetaan myöhemmin keväällä.  Kullakin ryhmällä on harjoitus 
päivällä/iltapäivällä ja esitys illalla näytöksessä. Isompien oppilaiden on hyvä varautua harjoittelemaan 
omaa esitystään päivällä. Lastentanssiryhmien harjoitus pyritään saamaan iltapäivälle. Harjoitusaikataulu 
tehdään huhtikuun alkupuolella. Isot oppilaat huom! Mikäli et mitenkään pääse harjoittelemaan päivällä, 
ilmoita siitä opettajallesi hyvissä ajoin ennen aikataulun tekoa.  
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PELURIT -esitystyöpaja la-su 27.-28.3.2021 nykytanssi 7-8 ikäisille 
 
Tulevana kesänä Täydenkuun tansseilla tullaan esittämään Pelurit -tanssiteos. Sen ohjaa akateemikko 
Marjo Kuusela. Hän on erittäin taitava isojen ja pienempienkin teosten koreografi ja ohjaaja.  
 
Marjo tulee Pyhäjärvelle maaliskuun lopussa pitämään esitystyöpajan. Nykytanssi 7-8 ikäiset ovat 
tervetulleita hänen kurssille tanssimaan ja kokemaan, miten tanssiteosta valmistetaan. Kurssi sisältää 
lämmittelyn, harjoitteita, keskustelua ja pienen luennon. Kurssilla pääsee siis tanssimaan sekä tutustumaan 
Marjon tapaan valmistaa tanssiteos.  
 
Kurssi pidetään Pyhäjärvellä ja se on maksuton. 
 
Kurssi:  Pelurit -esitystyöpaja 
Paikka:  Ikosen koulu, os. Pyhäjärventie 4, 86800 Pyhäsalmi 
Aika:  la 27.3. klo 14.15-17.30 

su 28.3. klo 10.00-13.45 
 
Ilmoittaudu mukaan toimisto@tanssiopistouusikuu.fi 19.3. mennessä.  
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