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TANSSIPÄIVITYSTÄ 
TIIVISKURSSI TANSSINEILLE & LEIRI KIINNOSTUNEILLE 

- viime vuoden onnistumisen innoittamana, uusin sisällöin -
Ylivieska - Akustiikka ja muut tilat 30.8. – 1.9.2019 

Huom! Tässä 7.7.19 päivitetyt tiedot 

Kuvamuistoja Jokilaaksojen tanssista v.2003-18 
* * * 

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!!! 
 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-tunnit nuorille ja aikuisille

OHJELMA - alustavat ajat oheisella liitteellä 
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! Tarkennukset kustannuksista ja ajoista. 
> Kurssi on kutsutuille nuorille tunnustus, koulutusosa heille maksuton (ilm.&tunnit)
> Kustannukset pystytty minimoimaan SKR/Keski-Pohjanmaan rahaston ja Kansalaisfoorumin avustusten

sekä Kurjenpolvet ry:n, Ylivieskan kaupungin ja JNT 2019-tukitiimin tuella
> Maksut: Kuvatut taustat omaaville avoin ilmoittautuminen - Kurssi 105€ (ilmoittautumismaksu 15€,

koululutus 50€ ja ruokailu 40€ (ip-ap-lo-pä-ip-ap-lo-erik.)-sisältää myös yhteismajoitusmahdollisuuden.
Leiri 90 € (koulutus, ruokailu ja yhteismajoitus). Muu ruokailu vaikea ajallisesti!

> Yhteistuotanto KOHDEN NUOREN TANSSIN TASAVERTAA-työryhmä ja Taideosuuskunta TANSSIAITAT.
TIEDOTUS JA ILMOITTAUTUMINEN 

> Kutsuttujen ryhmien tiedonkulku erikseen. Avoin omakustanteinen ilmoittautuminen vastaavalle
kurssille/leirille viimeistään 13.8.19 - Liite s. 3/2 www.tanssiaitat.fi/koulutus (Päivitetty 7.7.19!)

> Lisätietoa tuotantovastaava Marketta Viitala / p. 040-5867745
VIIME VUODEN VASTAAVAN KURSSIN FIILIS MUISTETAAN YHÄ! 

ILOISESTI TERVETULOA KOKEMAAN JA OPPIMAAN! 
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TANSSIPÄIVITYSTÄ-kurssi 12v</rinnalla -leiri 8-12v 
Ylivieska - Akustiikka ja muut tilat 30.8. – 1.9.2019 

ILMOITTAUTUMINEN 
PERILLÄ VIIM. 13.8.2019 

Käytännön seikat  
PÄIVITETTY 7.7.2019 

Yhteisen fiiliksen ja hyvän olon merkeissä -  
kaikkien oletetaan osallistuvan kaikkeen ryhmänsä toimintaan. 

Osallistumismaksut:  
Maksu avoimen omatoimisen ilmoittautumisen kautta tulevilla kurssilaisilla Kurssi 105€, jossa 
ilm.maksu 15€+koulutus 50€+ruokailu 40€  /  Leiri 90€, jossa koulutus 50€+ruokailu 40€. 
Molemmat sisältävät ohjelman mukaisen koulutuksen ja näytöslipun - kurssilaisilla myös 
yksittäis- tai pienryhmätunteja. Yhteismajoitus omin varustein (tarkennus 15.8., kun määrät 
selvillä) kuuluu kurssimaksuun, oletetaan ryhmän oma valvoja. Yksilötulijoista sovitaan 
erikseen. Varusteet tarkentuvat  kutsussa. Osallistujilla oltava asianmukainen vakuutus. 
Ateriat kouluruokailun tapaan Pe: pä-ip & La: ap-lo-pä-ip & Su: ap-lo-erik. / Ruokailu 
talkootiimimme voimin, sai viime vuonna kiitosta)Tiiviin aikataulun vuoksi muu ruokailu tuottaa 
pulmia. 

Ilmoittautuminen 
Kurssi: 
Sitova ilmoittautuminen pyydettyine tietoineen: nimi/ikä/lyhyt kuvaus tanssikoulutus- ja 
esiintymisvuosista, mahdolliset erityisseikat ruokailusta tai muusta sekä yhteystiedot: 
nuorilla huoltajan / aikuisilla oma -  e-mail – puh. – posti. 
Ilmoittautumismaksu 15€ Kurjenpolvert ry-tilille  FI14 5375 0350 2036 89 - tarkistathan, 
että osallistujan nimi välittyy. 
Leiri: 
Sitova ilmoittautuminen pyydettyine tietoineen: nimi/ikä/lyhyt kuvaus tanssikoulutus- ja 
esiintymisvuosista, mahdolliset erityisseikat ruokailusta tai muusta sekä huoltajan yhteys-
tiedot: e-mail – puh. – posti. 

Ilmoittautumisosoite:marketta(at)markettaviitala.fi. 

Tarkennettu kutsu, ohjelma sekä lasku lähetetään sähköpostilla 15.8.19 mennessä. 
Suoritukset perillä 20.8.19. Lisäinfo os. marketta(at)markettaviitala.fi / p. 0405867745. 
Jos jokin kaipaamanne jää tulematta, ilmoitattehan mahdollisimman pian. 

ILOISESTI TERVEULOA! 
Hyvää kesää! 
Marketta & kumpp. 
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TANSSIPÄIVITYSLEIRI 
Ylivieska 30.8.–1.9.2019 alustava 

Järjestää 
Kohden tanssikoulutuksen tasavertaa-työryhmä 

Pe 30.8.19 La 31.8.18 Su 1.9.19 

´9.00 
´9.15 Yhteistanssi CL&JL Yhteistanssi CL&JL 

´9.30 

´9.45 
´10.00 Tuntien sijainnit - malli ERIKOISSISÄLLÖT TUNNIT 
´10.15 Jokaista tarjolla väh. 2 kertaa CL&ryhmä ym. MK&CL&AK 
´10.30 

´10.45 

´11.00 

´11.15 AK: 60min. /Aikuiset 
´11.30 Omien ryhmien kanssa /30min 
´11.45 TYÖPAJAT TYÖPAJAT näyttämöllä 

´12.00 MK&JL&MV&AW(ass..) 
ja muissa tiloissa MV&AW(ass.osin) 

90min 
´12.15 

´12.30 
´12.45 Lounastauko Lounastauko 
´13.00 

´13.15 Koko tiimi 
´13.30 TUNNIT Valmistautuminen 
´13.45 MK&CL&MV päätökseen 

´14.00 

´14.15 PÄÄTÖS Koko tiimi 
´14.30 Työpajademot 
´14.45 TYÖPAJAT Esitykset: Osallistujat&Vierailija 
´15.00 MK&JL&MV Yhteistanssi (osin ass.) 

´15.15 

´15.30 

´15.45 
´16.00 OPEN STAGE ja muut ERIKOISSIS. 

´16.15 MK&MV&AW (ym?) YHTEISTYÖ 

´16.15 Kulttuurikeskus Akustiikka 
´16.30 Tanssiaitat&Kurjenpolvet ry 
´16.45 Alustavat! Päivällistauko 
´17.00 PAIKAT VARMISTETAAN TUKIJAT 
´17.15 SKR/Keski-Pohjanmaan rahasto 
´17.30 Ilmoittautuminen Opintokeskus Kansalaisfoorumi 
´17.45 Majoittuminen 

Valmistautuminen ulkoilmaesit. 
KOULUTTAJAT 

´18.00 Omatoimisia harjoituksia Marjo Kuusela/Johanna Luomala(?) 

´18.15 ym. Carita Lähteenmäki / 
´18.30 Arttu Wäänänen (alustava)/ 
´18.45 ULKOILMAESITYS Marketta Viitala 
19.00 AVAUS MV&AW&MK VIERAILIJA 

´19.15 OPEN STAGE-esitykset ym. Atte Kilpinen 
19.30 Vierailija  AW(?) 

´19.45 Marketta Viitala (tait.ja tuot.vastuu) 
´20.00 Yhteistanssi CL&JL Yhteistanssi CL&JL Raija Kamula (tuot.assist.) 
´20.15 Ruokaisa iltapala& Iltapala& Juha Torvikoski (järj.yhteydet) 
´20.30 Iltasessio AW&JL Iltasessio AW&JL JNT 2019-tukitiimi 
´20.45 Apuna osallistujien huoltajat 
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