
Uutta tavoitteellisesti tanssiville nuorille Pyhäjärven tanssikesässä... 
”MELKEIN MESTARIKURSSSI TULEVILLE TAITAJILLE”

Pyhäjärvellä Täydenkuun tanssien aikaan 25.-27.7.2016 
Idea kaivautui Arktiset askeleet-katsomossa esiin aiemmista tuumailuista : 

Ajatus on kutsua selvästi lahjakkaita, jo edistyneitä nuoria yhteen työskentelemään tiiiviisti 
erikoisalueensa välittämisen taidon jo osoittaneitten erilaisten taiteilija-opettaja-koreografien kanssa. 

Jokaiselle löytynee uusia näkökulmia lajeihin. Tutustakin voi löytää eteenpäin vieviä oivalluksia. 
Monen kohdalle liian harvoin osuva suomalaisen tanssitaiteen huippujen teosten kokeminen  

on tärkeä osa kurssia. Jospa uudessa kokoonpanossa toimiminen on jo hieno haaste. 

Tietoa kurssista 

Kurssin tuottaa Taideosuuskunta TANSSIAITAT 
Taiteellinen vastuuhenkilö on MARKETTA VIITALA 

Käytännön järjestelyt hoitaa KURJENPOLVET ry:n talkootiimi 
Yhteistyössä PYHÄSALMEN TANSSI RY – Täydenkuun tanssit-festivaali 

Tuki Keskipohjanmaan Maakuntarahasto, Opintokeskus Kansalaisfoorumi ja Pyhäjärven kaupunki 
Tilat Pyhäjärven kouluilla ja TANSSIAITAT-kiinteistössä – tarkentuvat kutsussa 

Kouluttajat: 
PETRI KAUPPINEN, Oulu – nykytanssin ja tanssiperinteen yhdistämisen vauhtia ja iloa 
TEEMU TUOHIMAA, Oulu – katutanssin eri lajeja Teemuun rytmityksen elävöittämänä 

MILA MILOF, Seinäjoki – baletin viimeistellyn liikelaadun ideaa  poikkitanssilliseen käyttöön  
UNNA KITTI, Helsinki – tanssiteatterin idea nykytanssi-ilmaisua elävöittämässä  

SOILI HUHTAKALLIO, Helsinki/Haapajärvi – tuoretta treeniä, työpajan ilona oma ääni, sävelin tai ilman 
MARKETTA VIITALA, Helsinki/Pyhäjärvi –  ltyöpajan lähtökohtana valo ja liikkuva kuva (ma) – kurssin johtaja 

Myöhemmin tarkentuvat mahdolliset vierailijat 

Päivittäinen ohjelma – Ryhmäjako: Nuoret – Varhaisnuoret – Lapset (ikäsuositus 9v-) 
Aamiainen – Treenitunnit  ryhmissä,  huomio  liikkeen  suorittamisen  laatukriteereissä  (anatomia,  tyyli,  
ilmaisu): Katutanssi – Nykytanssi – Baletti (jokaisella ryhmällä jokaista 3x75min) - Työpajasessio (3x90min) 
Mininäytös Makasiinitorin lavalla 2x30min&1x60min (työpajademoja – pieniä esitystansseja – yhteisöosio) – 
Täydenkuun tanssit-festarin esitysten seuraamista – kaikille  lippu  TERO  SAARINEN  &  Co:n  näytös/ma,  
muihin varataan lippu sitä toivoville. Tarkemmin alustavan ilmoittautumisen jälkeen. Välillä ruokailutauot ym. 

Kurssin tavoite on tukea ja rohkaista tanssissaan jo edenneitä nuoria  
pyrkimyksissään vahvistaa olevaa ja löytää uusia innoittavia, syventäviä ja palkitsevia 

ideoita, harjoitteita ja tapoja edetä tanssitiellään. Työpajoilla vahva osuus. 
Osallistujilta toivomme pieniä esityksiä festaripäivien luppoajan mininäytöksiin. 

Ne ovat samalla paitsi kiintoisa tapa tutustua ´kollegojen´ tanssiin, usein myös ideoita liikkeelle lähettäviä. 
Täydenkuun tanssien maan eturivin taiteilijoista kutsumme erikoisvierailijoita päiväohjelman lomaan.

Käytännönjärjestelyt ja kustannukset 
Taideosuuskunta TANSSIAITAT / Marketta ja Mauno Viitala kutsuvat kannustusstipendinä 

 Arktiset askeleet 2016-tapahtumassa menestyneitä ja muulla tavoin bongattuja, lahjakkaiksi ja 
tanssi-ilmaisussaan pitkälle edenneiksi todettuja nuoria vapaapaikoille. 

Kaikkien osallistujien kustannukset on saatu alhaisiksi apurahan ja talkootoimien avulla. 
Kurssimaksu on 90€  - sisältää yhden pääsylipun. Muihin varaamme lippuja festarin myöntämin bonuksin. 

Aamupala, lounas ja päivällinen järjestetään edullisesti järjestäjien toimesta, alustavasti 3x20€=60€. 
Yhteismajoitus omin varustein on kaikille kurssilaisille ilmainen. Lisätietoa ennakkoilmoittautuneille. 

Ilmoittautuminen 
Alustava ilmoittautuminen viimeistään 1.6. os. marketta@markettaviitala.fi - nimi/ikä/treenin ja 
esiintymisen vuodet (tanssi / esiint.)/yhteystiedot: Huoltajan s-posti – puh. – osoite. Lopullinen 
ilmoittautuminen edellisen pohjalta kesäkuussa – lähetämme viestin. Tarkennettu ohjelma, varaukset ja 
laskutus heinäkuun alussa. Lisätietoa p. 040-5867745/Marketta Viitala ja 050-5663956/Hanna Ahnger ja 
www.markettaviitala.fi/tanssiaitat. 
Tarjoamme ilmoittautuneiden nuorten opettaja-koreografeille tilaisuuden seurata tunteja yllä olevin ehdoin! 

ON ILO TANSSIA YHDESSÄ – TERVETULOA KOKEMAAN JA OPPIMAAN! 
HUOM! Täydenkuun tanssien 25 vuotta juhlitaan maamme todellisten tanssihuippujen teoksilla – 

TOMMI KITTI - TERO SAARINEN - ALPO AALTOKOSKI! Lue koko ohjelmasta lisää: www.fullmoondance.fi 




