
Värikästä koettavaa niin uusille kuin jo menestystä maistaneille 
TANSSIPÄIVITYSTÄ 

TIIVISKURSSI TANSSINEILLE & LEIRI KIINNOSTUNEILLE 
- viime vuoden onnistumisen innoittamana, uusin sisällöin -

Ylivieska - Akustiikka ja muut tilat 30.8. – 1.9.2019 
Huom! Tässä 10.6.19 päivitetyt tiedot 

Kuvamuistoja Jokilaaksojen tanssista v.2003-2018 
* * * 

TIIVISKURSSI TANSSINEILLE  
- alustava, osallistujamäärä ratkaisee osan sisällöstä - ikäjoustoja voi kysyä  -

 Nuoret (12 v - ) Jo menestystä maistaneillekin - uuden sisällön kokeilua - OPEN STAGE 
Tutustut likeisesti toisten lajiin ja esitysten tyyliin - saat tasokasta lisäoppia omassa lajistasi… 

Aikuiset - jo tanssineet, osin omana ryhmänä, osin nuorten kanssa 
Kooste kouluttajien perustreenistä ja uusista sisällöistä… 

* * *
TANSSILEIRI KIINNOSTUNEILLE POJILLE JA TYTÖILLE 

Alakouluikäiset (9 - 12v ) – ei oleteta aiempaa tanssiosaamista - ikäjoustoja voi kysyä - 
Koko keho käyttöön, omaa keksimistä  - periaatteena ”On ilo tanssia yhdessä”  
 Osaksi ryhmissä: pojat / tytöt / aiemmin tanssineet / nyt kokeilemaan tulleet… 

KAIKILLA RAILAKKAAT TAI HERKÄT TYÖPAJAT KOHDEN PÄÄTÖSDEMOA!!! 
LEIRIN PÄÄTÖSNÄYTÖS YLEISÖLLE – AKUSTIIKKA su 1.9.19 KLO 14.00 

Osallistujien omaa ohjelmistoa - demoja - vierailija - yhteistanssi! 
* * *

KOULUTTAJAT (alustavasti*) 
MARJO KUUSELA - Raasepori/Helsinki, koreografi, tanssin akateemikko 
- tanssiteatterin idea nykytanssia syventävänä elementtinä, työpajat ja -demot
JOHANNA LUOMALA - Kuopio, koreografi-tanssinopettaja
- menestyvistä KRV Dance -ryhmistään tunnettu
CARITA LÄHTEENMÄKI* - Espoo, tanssinopettaja-koreografi
- bongattu Espoo Tanssiopiston esiintyvän jazztanssiryhmän sykkivän esityksen tiimoilta
ARTTU WÄÄNÄNEN* - Helsinki/Kajaani, tanssitaiteilija
- kuuluja Kajaanin poikia, poikien juttu päivittäin, OPEN STAGE-vastaava
MARKETTA VIITALA - Helsinki/Pyhäjärvi,  tanssipedagogi-koreografi
- nuoren esittävän tanssin omaperäisen tyylin työpajat, visuaalisen ilmeen erikoisosiot
Kesän alussa varmistunut toivottu taiteilijavierailu:
ATTE KILPINEN - Helsinki, Suomen Kansallisbaletin nuori yleisön suosikki
- Jorma Uotisen ikisuosikki “B12”, myös su-tunteja

OHJELMA 
PÄIVITTÄIN – lomassa normaalit tauot  (alustava liitteenä, tarkentuu määrien mukaan) 
> Treeni eri painotuksin - Erikoisossisältöjä treenauksen rikastuttajana - Työpajasessiot
PÄÄTÖSNÄYTÖS:  Työpajaesityksistä, osallistujien ja kouluttajien esityksiä & Vierailuesitys

KÄYTÄNNÖNJÄRJESTELYT Huom! Tarkentunut kurssimaksu 
> Kurssi on tunnustus kutsutuille nuorille, joille koulutusosa on maksuton
> Kustannukset pystytty minimoimaan SKR/Keski-Pohjanmaan rahaston ja Kansalaisfooru- 

    min avustusten sekä Kurjenpolvet ry:n, Ylivieskan kaupungin ja JNT 2019-tukitiimin tuella 
> Maksut: Kurssi 105€ - Leiri 90€, jossa kurssien ilmoittautumismaksu 15€, ruokailu 50€

(erik.-ip-ap-lo-pä-ip-ap-lo-erik.) - sisältää myös yhteismajoitusmahdollisuuden.
> Toteutus  MELKEIN MESTARIKURSSI-työryhmän ja TANSSIAITAT-Taideosuuskunnan yhteistuotantona.

TIEDOTUS JA ILMOITTAUTUMINEN 
> Kurssi tapahtuu osin kutsumenettelynä koulutusyksiköiden ja tanssiryhmien kautta. Omatoiminen

Ilmoitautuminen kurssille ja leirille - katso www.tanssiaitat.fi/koulutus 11.6.19 lähtien.
> Info TANSSIAITAT/raija.kamula55@gmail.com tai tuotantovastaava M. Viitala / p. 040-5867745

VUODEN 2016 VASTAAVAN KURSSIN FIILIS JA VASTAANOTTO MUISTETAAN YHÄ!
ILOISESTI TERVETULOA KOKEMAAN JA OPPIMAAN! 


