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Kevätlukukausi 2018 alkaa!
Tervetuloa tanssimaan! Kevätlukukausi alkaa tänään maanantaina 8.1. Kevään laskut
ovat lähdössä, olettehan siis pikimmiten yhteydessä mahdollisista tuntimuutoksista.
Peruuttamattomasta oppilaspaikasta perimme puolet lukukausimaksusta. Päivitetty
lukujärjestys ilmestyy pian nettiin.
Vauhdikas kevätkausi tuo tullessaan uusia kursseja ja mukavia tapahtumia. Lisäksi uutta
opistokohtaista opetussuunnitelmaa kootaan ja seuraavan lukuvuoden suunnittelu on
käynnissä. Otamme ideoita mielellämme vastaan! Alkuvuoden energiatakuu löytyy muun
muassa kertamaksutunneilta, Karkkilan Happy Hour-tunnilla ensimmäisen kolmen
viikon teemana on We´re on fire! Vihdin tiistain Happy Hour -tunnilla taas pääsee
irroittelemaan charlestonista discoon.
Vinhassa uusia työntekijöitä kevätlukukaudella 2018
Niina Forsman aloittaa tanssinopettajana street-tunneilla Anun äitiyslomasijaisena. Heini
Järvi jää toimiston töistä pois tammikuun lopussa ja hänen tilalleen tulee artesaani ja
merkonomi Katja Hakalax. Lämpimästi tervetuloa!
Siirrymme kokonaan sähköiseen tiedotukseen
Vinhan yleistiedotteet ja opettajien omat ryhmäkohtaiset tiedotteet löytyvät jatkossa uusilta
nettisivuiltamme. Lähetämme tiedotteet edelleen Lyyti-järjestelmämme kautta jonka
jälkeen lisäämme ne nettisivuille. Jatkossa emme käytä enää paperisia tiedotteita.
Tiedotteet löydät painamalla etusivun vasemmasta reunasta löytyvää "Opettajien
tiedotteet" -pikavalintaa, joka avaa opettajakohtaisen tiedotelistauksen. Vinhan nettisivujen
osoite on www.vinha.net
Ketterästi käsille -kurssi Karkkilassa Nyhkälässä la-su 20.-21.1.
Viikonlopun tiiviskurssilla harjoitellaan käsinseisontaa ja liikkuvuutta. Sirkustaiteilija Juho
Sarno perehdyttää käsille tukeutumisen periaatteisiin teorian ja harjoitteiden avulla.
Tekniikka pohjautuu sirkusakrobatiaan ja Fighting Monkey-harjoitteisiin.
Kurssiaikataulu:
La 20.1. klo 16-18
Su 21.1. klo 11-13
Kurssi sopii kaikille yli 15-vuotiaille, niin aloittelijoille kuin pidempäänkin treenanneille.
Kurssin hinta 40 euroa. Tervetuloa!
Ketterästi käsille -kurssille ilmoittautumiset viimeistään 15.1.
osoitteessa: www.lyyti.in/tammitanssit2018
Karkkilan kehonhuoltojakso neljänä perjantaina 26.1.-16.2. klo 19-20
Karkkilan kehonhuoltojakso alkaa perjantaina 26.1. Jakson opettajana toimii Milla
Malmberg ja paikalle voi saapua ilmoittautumatta.

Perjantai-kehonhuollon teemat:
26.1. Pitkät venytykset
2.2. Hengitys liikkeen ja rentoutumisen tukena
9.2. Selkä ja keskivartalon tuki
16.2. Parirentoutus. Tarjouksena kaksi yhden hinnalla!
Tuntimaksu 8 euroa / oppilas. Poikkeuksena ystäväviikon tarjous, kaksi yhden hinnalla!
Ystäväviikolla 12.-16.2. ystävä mukaan tunnille!
Kouluikäisistä alkaen oppilaat saavat tuoda yhden ystävän mukanaan tanssitunnille
viikolla 7 oman opettajien ohjeiden mukaan.
Lisäksi tänä vuonna ystäväviikon tarjouksena kertamaksutunneille saa osallistua 2
oppilasta yhden hinnalla, eli 8 eurolla! Ystäväviikolla tarjoustunteina Vihdissä HappyHour
tiistaina klo 18:45-19:45 (Varpu), Karkkilassa HappyHour keskiviikkona klo 19:30-20:30
(Varpu) ja kehonhuolto perjantaina 16.2. klo 19-20 (Milla).
Palauttava läsnäolo -kurssi viitenä maanantaina Karkkilassa 26.2-26.3. klo 19:1520:30
Tarjoa itsellesi hetki pysähtymiseen arjen keskellä. Palauttava läsnäolo -kurssilla
huolletaan mieltä ja kehoa. Opettajana toimii Pauliina Kettunen. Kurssilla saat keskittyä
itseesi, rentoutua ja avata kehoasi hengittävien harjoitusten avulla omaa kehoasi
kuunnellen. Kokoontumiskerroilla tehdään yksilö- ja parityöskentelyä osallistujien tarpeet
huomioiden. Kurssin sisältö pohjautuu Pauliinan kokemuksiin somaattisesta liikkeestä,
vapaasta tanssista ja kontakti-improvisaatiosta.
Kurssi soveltuu yli 15-vuotiaille. Tuntimaksu 10 euroa, kaikki kerrat ensimmäisellä kerralla
maksettaessa 45 euroa / koko kurssi 5 krt. Ilmoittautumaan pääsee osoitteesta:
www.lyyti.in/tammitanssit2018
Tervetuloa palautumaan ja rentoutumaan!

Perhesirkus- ja akrobatiakurssi alkaa Vihdissä tiistaina 27.2.
Kymmenen kerran sirkustelu- ja akrobatiakurssi alkaa Vihdin yhteiskoululla tiistaina 27.2.
Tuntien opettajana toimii Riikka Herva.
Kurssiaikataulu:
Klo 15:30-16:30 Akrobatian alkeet 9-12v.
Klo 16:30-17:15 Vauva- ja taaperosirkus 6kk-3v.
Klo 17:15-18 Perhesirkus 3-6v.
Akrobatiakurssi 100 euroa / oppilas. Sirkuskurssit 100 euroa / aikuinen-lapsi-pari.
Tervetuloa!
Ilmoittautumiset viimeistään 20.2. mennessä osoitteessa: www.lyyti.in/sirkus2017-2018

Vinha ja Tahdittomat yhteisesityksellä helmikuun alussa Kajaani Dance katselmukseen!
Tanssiopisto Vinhan ja Tahdittomat kansantanssiyhtyeen yhteisen Macao-kokoonpanon
teos on valittu Kajaanin Uudet tanssit -koreografiakatselmukseen! Katselmukseen valittiin
181 teoksen joukosta 41 työtä. Tuomas Mikkolan ja Saara Mikkola-Ylitolvan
koreografioimassa teoksessa esiintyy 22 nuorta ja aikuista
tanssijaa. Kajaani Tanssii 2018 -tapahtuma järjestetään 1.-4.2.2018
Ryhmä lähtee matkaan Karkkilasta linja-autolla perjantaiaamuna 2.2., paluukuljetus on
lauantaina 3.2. katselmuksen jälkeen. Vapaille linja-autopaikoille otetaan mukaan
vinhalaisia omakustanteisesti ja paikat täytetään ilmoittautumisten mukaan. Kuljetuksesta
ja majoituksesta voi olla yhteydessä sähköpostitse saara@vinha.net

Aurinkoista ja tanssillista tammikuuta toivottelee
Saara ja muu Vinhan henkilökunta

