
Uutta koettavaa tavoitteellisesti tanssiville nuorille Pyhäjärven tanssikesässä... 
 

”MELKEIN MESTARIKURSSI TULEVILLE TAITAJILLE” 
 

Valtakunnallinen kurssi Täydenkuun tanssien aikaan 26.-29.7.2018 
 

Innoittavien kurssimuistojen myötä nuorta tanssia värikkään festarin rinnalle. 
Ajatus on kutsua selvästi lahjakkaita, jo edistyneitä nuoria yhteen työskentelemään tiiviisti 

erikoisosaamisen ja nuorten kanssa toimimisen taidon omaavien taiteilija-opettaja-koreografien kanssa. 
Tarjoamme myös uusia näkökulmia opittuun. Tutustakin voi löytää eteenpäin vieviä oivalluksia. 

Täydenkuun tanssit tarjoavat Alpo Aaltokosken kokoaman värikkään vierailijoitten kirjon – 
omaleimaista ja tasokasta tanssia mm. Afrikasta, Espanjasta, Japanista. 

 

Tietoa kurssista  (alustava, tarkennukset 1.6. lähtien) 
 

    
 

Kurssin tuottaa Taideosuuskunta TANSSIAITAT 
Kuvat Tanssiaitat-pihapiiristä 

Taiteellinen vastuuhenkilö MARKETTA VIITALA 
Käytännön järjestelyt KURJENPOLVET ry:n talkootiimi 

Yhteistyössä paikallisten tanssitoimijain kanssa. 
Tukea haetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun TAIKE:lta ja  Pyhäjärven kaupungilta 

Opintokeskus KANSALAISFOOUMI tukee nuorten ja aikuisten tunteja. 
Tilat Pyhäjärven kouluilla, TANSSIAITAT-kiinteistössä  ja Makasiinitorilla – tarkentuvat kutsussa. 

 

Kouluttajat – osallistujamäärä ratkaisee lisätarpeen: 
UNNA KITTI, Helsinki – tanssitaiteilija, nykytanssi,  tanssiteatterityöpajat 

HELI-MARIA LATOLA, Oulu – tanssitaiteilija Laban-tausta, nykytanssi, kontakti-improvisaatio  
MIMMI MARJAMAA, Oulu –  koreografioillaan menestynyt, suosittu tanssinopetuksen moniosaaja 

MIRO PURANEN, Tampere/Reisjärvi –  keväällä valmistuva nykytanssija-muusikko, Uusipäivä-tuttu TV:sta 
JOHANNA LUOMALA, Kuopio – koreografioillaan menestynyt, draamalähtöiset työpajat, ohjelmakoordinointi 
MARKETTA VIITALA, H:ki/Pyhäjärvi luovan tanssi-ilmaisun ryhmin maailmallakin menestynyt, sisältövastuu 

Erikoissisältönä flamenco Porin Baletti- ja Flamenco-opiston ryhmien esitysten innoittamana 
 

Päivittäinen ohjelma – Ryhmäjako osin: Nuoret – Varhaisnuoret – Lapset (suositus 9-12v&13-v) 
 

Aamiainen – Treenitunnit ryhmissä, huomio liikkeen suorittamisen laatukriteereissä (anatomia, tyyli, ilmaisu): 
Aamujamit (3x30min) – Nykytanssi (3x60min) – Flamenco Porin tyyliin (3x60min) - Työpajasessio (3x90min, 
lähtökohtana rytmi/ roolihahmo/ajatus/teema/herkkyys-voima, valmistuu pieni demoesitys) – Päivittäinen 
mininäytös Makasiinitorin lavalla ja/tai VPK-Teatterissa (työpajademoja – pieniä oman ryhmän esitystansseja – 
yhteistanssi ”päivän tanssituvassa”) – Välillä tauot ja leirinomaista yhdessäoloa. Special -Täydenkuun 
tanssit-festarin anti. Edullinen ruokailu järjestetty leirin yhteyteen. Tarkempi tieto alustavan ilmoittautumisen 
jälkeen. Kurssin tavoite on tukea ja rohkaista tanssissaan jo edenneitä nuoria pyrkimyksissään, vahvistaa 
olevaa ja löytää myös uusia innoittavia, syventäviä ja palkitsevia ideoita, harjoitteita - erilaisia tapoja edetä 
tanssitiellä. Työpajoissa omalla tekemisellä vahva osuus. Ne ovat samalla kiintoisa tapa tutustua ´kollegojen´ 
tanssiin. Tanssileirin ohjelma osin oma, osin yhteinen.   
 

Käytännönjärjestelyt ja kustannukset 
 

Kurssille kutsutaan katselmusten perusteella ryhmiä tai tanssijoita. Leiri on avoin kaikille ikäryhmän 
kiinnostuneille. Kustannukset on saatu alhaisiksi avustusten ja talkootoimien avulla. Kurssimaksu 100€ sisältää 
yhden pääsylipun. Muihin näytöksiin varaamme lippuja festarin myöntämin bonuksin. Aamupala, lounas, 
päivällinen ja iltapala järjes-tetään kurssi/leiripaikalla, alustavasti 3x30€=90€.Yhteismajoitus omin varustein on 
maksuton. M&M. Viitalat&JTTTry-juhlatilin kannustusstipendinä kutsutaan kokonaan tai osaksi kurssin 
vapaapaikoille työkaudella katselmuksissa menestyneitä  lahjakkaiksi ja tanssi-ilmaisussaan edistyneiksi 
noteerattuja nuoria tanssijoita opettaja-koreografeineen. 
 

Ilmoittautuminen 
 

Kutsun saaneiden ja Tanssileirin ilmoittautuminen viimeistään 14.6. e-mail: marketta@markettaviitala.fi 
Pyydämme vapaamuotoisesti seuraavat tiedot: Nimi/ikä/lyhyt kuvaus: tanssikoulutuksen/esiintymisenvuosista ja 
sisällöistä/menestyksistä ym. - Yhteystiedot: Huoltajan s-posti – puh. – osoite. Sitova ilmoittautuminen edellisen 
pohjalta kesäkuun aikana – lähetämme viestin. Tarkennettu ohjelma ja laskutus/suoritus heinäkuun alussa. 
Suositus: Perheenjäsenille pieni taideloma samalla! Rinnalla opettaja-koreografeille koulutusmahdollisuus! 
Kurssi- ja leiritiedot päivittyvät (www.tanssiaitat.fi). Sivuilla toukokuusta lähtien vinkkejä ja tarjouksia…! 
 

ON ILO TANSSIA YHDESSÄ – TERVETULOA KOKEMAAN JA OPPIMAAN! 


