
 

 

 
 
Aikamatkalla  – kevätnäytös ja harjoitusaikataulu 
Tiistai 24.5.2022, Frosteruksen koulu, Kärsämäki 
Mukana Kärsämäen perusryhmät  
 
Ennen näytöstä: 
Kärsämäen ryhmien viimeiset tunnit ovat to 19.5. Frosteruksen koululla.  Esitystä harjoitellaan silloin tiiviisti. Muista tuoda opintokirja 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.  
 
 
HARJOITUSAIKATAULU ti 24.5. Frosteruksen koululla 
 
Mikäli huomaatte ryhmänä yllättävän esteen harjoitusajalle, ilmoitathan siitä heti opettajallesi, niin katsotaan voiko asialle tehdä jotain. Ennen näytöksen 
alkamista on 30 min tauko ja silloin ei voi harjoitella. Valo- ja äänimies tarvitsevat tuon tauon, koska heidän näytöksen valmistelu alkaa jo aamuyöllä.  
 
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. 
 
 
Kellonaika  ryhmä   mitä muistettavaa / muita ohjeita esiintyjille 
 
8.30? – 13.05  Rakennus 
 
13.05 -13.25  Nykytanssi  7-8, Kärsämäki  Muista oma musta toppi ja muuutenkin mustaa topin alle ! 
  Metalnix 2.0   Korkea poninhäntä, meikki vapaavalintainen. 
 

http://www.tanssiopistouusikuu.fi/jatkamisilmoitus/


 

 

13. 25- 13.35  Siiri Hautajoki ja Lili Mikkola  Muista esiintymisasu ! 
  A Memory 
 
 
13.35– 13.55  Nykytanssi  7-8,  Kärsämäki  Asu Kaisulta, alle oma musta toppi. 
  Muutama sana tulevaisuudesta Kampaus ja meikki omavalintainen, kunhan hiukset ei mene silmille. 
 
13.55 - 14.10  Nykytanssi 4-6, Kärsämäki  Asu Kaisulta,  alle oma musta toppi tarvittaessa ja   
  Tulen palvojat   mustat legginsit, jos kirjavat housut. 
     Hiukset tupeeraus sekaiseksi ja kasvomaalaus !   
 
   
14.10-  14.25  Iina Jaakola ja Aada Riikonen  Muista asu ja lähettää musiikki 15.5 mennessä ! 
  Turva 
 
14.25 – 14.40  Nykytanssi 1-3, Kärsämäki  Asu Kaisulta, löytyy pukkarista.   
  Mahtavat merirosvot  Hiukset auki, päähine tulee päähän. Muista kasvomaalaus ! 
 
14.40– 14.50  Aada Riikonen   Muista esiintymisasu ! 
  Hope  
 
   
14.50– 15.00  Mette Myllymäki  Muista esiintymisasu! 
  Koronavuosi 
 
15.00– 15.15  Emmi, Helmi, Hertta, Lilja, Aada, Vilja Muista esiintymisasu ja lähettää musiikki 15.5 mennessä ! 
  Uuu! 
 
15.15 – 15.30                            KAHVITAUKO 
 
15.30 – 15.40  Iina Jaakola   Muista esiintymisasu ! 



 

 

  Kurun kajo 
   
 
15.40 – 15.55  Emmi, Helmi, Hertta, Lilja, Aada, Vilja Muista esiintymisasu ! 
  Dark blue feeling 
 
15.55- 16.10  Harrasteakatemian tanssi 
  Hiljainen voima 
 
16.10 -16.20  Lilja Luonua ja Vilja Rytilä  Muista esiintymisasu ! 
  Brave feeling  
 
16. 20 -16.35  Harrasteakatemian tanssi 
  Varjojen maasta   
 
16.35 – 16.45  Ellamiina Tikka  Muista esiintymisasu ! 
  Keijukaisen syntymäpäivä    
 
16.45 – 17.00  Itämainen tanssi, Jokilatvan opisto Muista asu ja huivi. Oma kampaus ja meikki halutessaan :)  
  Negma Meadeya    
       
17.00 – 17.15  Lastentanssi 1-2, Kärsämäki  Asu Kaisulta, löytyy pukkarista. 
  Prinsessat ja rinssit  Oma tiara tai kruunu prinsessoille sekä hiukset auki.   
      
           
17.15 – 17.30  Lopputanssi, kaikki oppilaat ! Kaikki oppilaat ovat mukana lopputanssissa ja tässä harjoituksessa ! 
       
18.00 -  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 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. 
 
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  
 
Näytöksen pääsyliput: aikuiset 10 euroa, 12-18 -vuotiaat 5 euroa, alle 12-vuotiaat vapaa pääsy. Tervetuloa vanhemmat, sukulaiset ja ystävät katsomaan lukuvuoden 
huipennusta! Liput kannattaa hankkia etukäteen os. lippuagentti.fi  
 
 
Onnea esityksiin kaikille tanssijoille!  
T. Tanssiopiston väki 
 


