
 

 

Aikamatkalla  -kevätnäytöksen harjoitusaikataulu 
Perjantai 27.5.2022,  Akustiikka Ylivieska 
Mukana Ylivieskan ja Sievin perusryhmät sekä syventävät opinnot 
 
Ennen näytöstä: 
Ylivieskan ryhmien viimeiset tunnit ennen näytöspäivää ovat tiistain ryhmillä ti 17.5. Kiviojalla ja torstain ryhmillä to 19.5. Ysolla. 
Sievin ryhmien viimeiset tunnit ennen näytöspäivää ovat ma 16.5. Miitin salissa.  
 
Muista tuoda opintokirja viimeistään silloin, mielellään jo aikaisemminkin.  
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! Lähetä kappaleesi tiedostona 20.5. mennessä Antti Palolle osoitteeseen: 
antti.palo@ylivieska.fi. Kerro sähköpostissa esitystietosi: esityksen nimi, esiintyjät. Mikäli et saa kappalettasi tiedostona lähetettynä, voidaan musiikki 
soittaa myös Spotifysta tai Youtubesta. Ensisijaisesti lähetä musiikki kuitenkin tiedostona. Kysy tarvittaessa apua Iirikseltä. 

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. 
 
Näytöksen harjoitusaikataulu pe 27.5. Akustiikassa 
 

Kellonaika  Ryhmä       Mitä muistettavaa / muita ohjeita esiintyjille 
    
12.35 – 12.45  Evita Krapu      Muista asu ja lähettää musiikkisi Akustiikkaan. 
                                        Vapaus 
 
12.45 – 13.00  Olivia Pahikka-aho ja Fanni Jämsä   Muistakaa asu ja lähettää musiikki Akustiikkaan. 

   Ajankulku 

http://www.tanssiopistouusikuu.fi/jatkamisilmoitus/
mailto:antti.palo@ylivieska.fi


 

 

13.00 – 13.10  Vertti Torvikoski     Muista asu ja lähettää musiikki 

   KOTO – musiikkia kaksin käsin kuljettaen  Akustiikkaan. 

13.10 – 13.25  Nykytanssi 8, Ylivieska    Vaatteet löytyvät pukuhuoneesta. Hiukset puoliksi letillä, 
                                        Keskiaikaisilla markkinoilla    puoliksi auki. Meikillä voit korostaa silmiä ja kulmia. 
    
13.25 – 13.40                Nykytanssi 6-7, Ylivieska    Mekko löytyy pukuhuoneesta. Omat shortsit/legginssit alle. 
                            Tapahtui kerran Villissä Lännessä…   Hiukset pois kasvoilta. Meikillä voit korostaa silmiä ja kulmia. 

 
13.40 – 13.55                Nykytanssi 5, Ylivieska    Tuo kotoa omat maastonväriset (ruskea, vihreä, musta) 
                                        Metsästäjä-keräilijät     vaatteet. Hiukset: ylhäällä pikkunuttura, alhaalta auki. 
 
13.55 – 14.10  Nykytanssi 3-4, Ylivieska    Valkoiset housut ja toppi löytyvät pukuhuoneesta. Oma  
   Ghostbusters!      toppi esiintymistopin alle. Topin väri voi olla valkoinen, musta 

tai pinkki. Huom. valkoisista housuista näkyy hieman läpi, valitse 
alushuosut/shorsit sen mukaan.  

 
14.10 – 14.25  Nykytanssi 7, Sievi     Paita ja housut löytyvät pukuhuoneesta. Mustalla kasvovärillä 
                                        Raskaan työn raatajat     sotke naamaan ”likaa”. Hiukset sotkuisesti kiinni. 
 
14.25 – 15.10  TAUKO 
 
15.10 – 15.25  Syventävät 
   Hä?! 

 
15.25 – 15.40              Nykytanssi 5, Sievi     Mekko löytyy pukuhuoneesta. Omat shortsit tai legginssit 
                                       Vanhan hyvän ajan kesäjuhlat    alle. Hiukset kiinni kahdella letillä.   



 

 

15.40 – 15.55  Syventävät ryhmä 
   Mehtäretki 
 
15.55 – 16.10  Nykytanssi 1-2 Ylivieska    Shortsit löytyvät pukuhuoneesta. Tuo   

Hovinarrit kotoa oma yksivärinen paita. Hiukset kahdella saparolla kiinni. 
      

16.10 – 16.25  Nykytanssi 1-4, Sievi     Shortsit ja topit löytyvät pukuhuoneesta. Tuo kotoa oma toppi  
                                        Dinosaurukset      esiintymistopin alle. Topin väri voi olla musta, vihreä tai valkoinen. 
          Hiukset: päälaella ponnarilla kiinni, alhaalta hiukset auki.  
 
16.25 – 16.35               Lastentanssi 2, Ylivieska                 Voit tuoda kotoa omat siniset vaatteet. Pukuhuoneesta 

Siniset tyypit                   löytyy myös sinisiä housuja, bodyja ja t-paitoja, jos kotoa ei   
           löydy yksivärisiä sinisiä vaatteita. Hiukset kiinni. Paljain jaloin. 
16.35 – 16.45                Aikuiset ja syventävät 
   Dance!  
        
16.45 – 16.55                Lastentanssi 1 B, Ylivieska     Mehiläisasu löytyy pukuhuoneesta. Pukuhuoneesta löytyy päähän  
                                        Ystävämme Maija Mehiläinen    myös mehiläisen tuntosarvet, joiden kuminauha laitetaan leuan ali 
                       ja korvien takaa. Hiukset kiinni. Paljain jaloin. 
 
16.55 - 17.05                 Lastentanssi 1 A, Ylivieska                                               Vihreät ja siniset shortsit löytyvät pukuhuoneesta. Tuo kotoa  
                                                 Lohikäärmeen matkassa                                                  oma yksivärinen paita, mieluiten vihreä tai sininen. Hiukset 
                                                                                  kiinni. Paljain jaloin. 
 
17.05 – 17.15                Lastentanssi 1-2, Sievi                                                       Pinkki hame löytyy pukuhuoneesta. Tuo kotoa oma yksivärinen  
                                        Mikä minusta tulee isona?                                                paita. Hiukset kiinni. Paljain jaloin. 
 
17.15 – 17.30                Lopputanssi                                                                Kaikki esiintyjät ovat mukana lopputanssissa ja tässä harjoituksessa!   



 

 

 
 
18.00-                             Näytös alkaa, arvioitu kesto n. 1h 40min, ei väliaikaa. Huom. näytöksessä on eri järjestys kuin harjoituksissa.  
 
Harjoittelemaan tullaan esiintymisasut päällä, paljain jaloin, joten tulethan paikalle ajoissa pukemaan (väh. 20 min ennen oman ryhmäsi 
aikaa), jotta ehdit laittaa asun/hiukset/meikin ja 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 on ne ottanut. Huoltajat voivat auttaa 
pienimpiä oppilaita. Muutenkin kaikki apu näytöksen purkamisessa otetaan ilolla vastaan! 
 
Jos on jotain kysyttävää tai epäselvää, soittele oman ryhmäsi opettajalle:  
 
Iiris Peuraniemi 044 732 2122  Mimmi Marjamaa  marjamaam@gmail.com 
 
Akustiikan näytökseen pääsyliput voi hankkia osoitteesta www.lippu.fi tai tästä linkistä:  
https://www.lippu.fi/artist/akustiikka/aikamatkalla-kevaetnaeytoeskiertue-2022-3109265/  
Aikuiset 10e, 12-18-vuotiaat 5e, alle 12v. vapaa pääsy. Huom. varaa paikka myös alle 12-vuotiaalle, ellei hän istu sylissä. Akustiikan näytökseen voi varata paikan myös alle 
12-vuotiaalle olemalla yhteydessä Akustiikan lipunmyyntiin sähköpostilla akustiikkainfo@ylivieska.fi tai puhelimitse ti-pe klo 11-17 numerosta 044 4294 545. 
 

Tervetuloa vanhemmat, sukulaiset ja ystävät katsomaan lukuvuoden huipennusta!  
 

Onnea esityksiin kaikille tanssijoille!  
 T. Tanssiopiston väki 
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