Hei tanssista kiinnostunut poika tai tyttö yhtä lailla perheesi ja ystäväsi!
Kesän riennot ovat vaihtumassa uudeksi työkaudeksi niin koulussa
kuin harrastuksissa. Suunnittelimme kokeiltavaksenne monipuolisen
tanssikokemuksen – toisille lajin monipuolisuuteen tutustumiseksi ja
sangen monille jo valitun harrastuksen itselle uusien asiain
kokeilemiseksi. Apurahapäätökset tulivat juhannuksen aikaan –
Niinpä tiedote tulee nyt, kun yhteydet taas pelaavat…

kuvamuistoja vuosien varrelta
tämmöistä tarjolla:

TANSSIPÄIVITYSLEIRI TYTÖILLE JA POJILLE
YLIVIESKASSA 24.-26.8.2018
.

PE KLO 16.00–SU KLO 16.00
> RYHMÄT 8 -12v ja 13v- (osin tanssivuosien yms. mukaan – joustaa)

> Tilat AKUSTIIKKA, SPUTNIK ja PÄIVÄRINNAN KOULU
> Kurssin PERUSMAKSU 100€ sisältää kurssiohjelman, yhteismajoituksen ja leiriruokailun sekä 1 vapaalipun huollolle
> Ohjelmassa opetusta, työpajoja, yhteistanssin valmistus ja
pieniä sään ja aikataulun sallimia demoesityksiä kaupungilla
> PÄÄTÖSDEMO AKUSTIIKAN SALI su 26.8. klo 14.30 - 15.45, jossa
työpajademoja, kutsuttuja nuoren tanssin menestyjiä myös
alueemme ulkopuolelta, opettajien esityksiä ja yhteistanssia
> Osaksi erikoissisältöjä: POJILLE / TYTÖILLE / TANSSISSA JO
PITKÄLLE EDISTYNEILLE / PIENILLE ESIINTYJILLE / NUORILLE
ENIN OSA ANNISTA ON UUTTA KAIKILLE – RYHMÄT TANSSIVUOSIEN
MUKAAN. EDISTYNEILLE JA OMIEN TANSSIEN TEKIJÖILLE ERIKOISSISÄLTÖJÄ, JOITA MUUALLA HARVOIN TARJOLLA!!!

Sitova ilmoittautumine perillä 14.8.2018 >>>
johanna.smed@gmail.com , Pyhäjärveltä >> yhteydet ym.:
>> osallistujan nimi, ikä, huoltajan yhteystieto (e-mail & puh.no)
ja oma arvio minkä erikoissisällön piiriin toivoo pääsevänsä
juha.torvikoski@ylivieska.fi, lisätietoa ja paikallisjärjestelyvastaava – apunaan Ylivieskan Nuori Tanssi-tiimiläisiä

Innostavina kouluttajina:
Marjo Kuusela ja Unna Kitti, Helsingistä/Raaseporista
< > tanssiteatteri-ilmaisu & työpajat
heli-Maria Latola , Oulusta
< > kontakti-improvisaatio – kiintoisaa uutta & työpajat
Miro Puranen, Reisjärveltä/Tampereelta
< > katutanssi & nykytanssi
Marketta Viitala Pyhäjärveltä/Helsingistä
< > leirin taiteellinen ja sisältövastaava & työpajat
Leiri toteutetaan SKR / Keski-Pohjanmaan rahaston
apurahan ja Kansalaisfoorumin opintotuen turvin,
yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja
koulutoimen sekä Kurjenpolvet ry:n ja Taideosuuskunta
tanssiaittojen kanssa.

LÄMMIN KIITOS TUESTA

sekä monien tahojen talkooavusta!

Iloisesti tervetuloa kokeilemaan ja oppimaan –
saamaan uusia tanssituttavia!
jk.
Tiedoksi, että Ylivieskassa järjestetään Tanssi-festivo 21.-23.9.2018 /
http://www.ylivieska.fi/tanssifestivo

