Joulukuun terveisiä Vinhasta, syyslukukausi päättyy

Tiedote 13.12.2017

Kiitos syyslukukaudesta 2017
Kaikkien toimipisteiden juhlat ovat nyt juhlittu ja osa ryhmistä on jo jäänyt joulutauolle.
Tällä viikolla tanssitaan vielä viimeisiä tunteja ja Nummelan Touhulassa on
pikkujoulutanssit vanhemmille esiintyen. Vielä kerran lämpimät kiitokset kaikille juhliin
osallistuneille, talkoolaisille, tanssijoille ja opettajille! Oli ilo nähdä, miten laajaa joukkoa
tanssi luoteisella Uudellamaalla liikuttaa - lähes kaikki tanssiopiston oppilaat esiintyivät
100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Tämän liike-energian voimin on hyvä ponnistaa
kevääseen!
Esitysvalokuvia on tilattavissa!
Vihdin juhlien kuvat ovat jo julkaistu ja Karkkilankin kuvat ovat tulossa pian esille. Kuvaaja
Marko Kulmalan kuviin voi tutustua osoitteessa https://markokulmala.kuvatilaus.fi
Kuvaustunnukset on lähetetty oppilaille sähköisessä tiedotteessa.
Kuvat maksavat 3,5 euroa / kpl ja myynnin hoitaa suoraan Marko. Muistattehan, että kuvat
ovat tarkoitettu ainoastaan omaan käyttöön.
Tammitanssit keskiviikkona 3.1. Karkkilassa Nyhkälän koululla
Uusi vuosi 2018 alkaa tanssien! Tammitansseilla voi tutustua Vinhassa keväällä
aloittavaan street-opettajaan Niina Forsmaniin. Lisäksi Riikka Herva saapuu opettamaan
perhesirkusta ja akrobatian alkeita ja Milla Malmberg johdattelee parirentoutuksen
maailmaan.
Tammitanssien aikataulu:
Sali 1
Klo 16-17 Street, 10-12-vuotiaat (Niina)
Klo 17-18 Street, yli 13-vuotiaat nuoret ja aikuiset (Niina)
Klo 18-19 Rumbita, aikuiset (Niina)
Klo 19-20 Parirentoutus, nuoret ja aikuiset (Milla)
Sali 2
Klo 14:30-15:30 Akrobatian alkeet, 7-9-vuotiaat (Riikka)
Klo 15:30-16:30 Akrobatian alkeet, 10-12-vuotiaat (Riikka)
Klo 16:30-17:15 Vauvasirkus, 6kk-3v. (Riikka)
Klo 17:15-18 Perhesirkus, 3-6v. (Riikka)
Vauvasirkus- ja perhesirkustunnit 10 euroa / pari. Muut Tammitanssien tunnit 8 euroa /
tunti.
Tansseilla voi korvata vielä myös syyslukukauden tunteja, muistathan ilmoittautumisen
yhteydessä mainita, jos tulet korvaamaan.
Ilmoittautuminen perjantaihin 29.12. mennessä osoitteessa: www.lyyti.in/tammitanssit2018
Ketterästi käsille -kurssi la-su 20.-21.1. Karkkilassa Nyhkälän koululla
Sirkustaiteilija Juho Sarno saapuu kurssittamaan Karkkilaan viikonlopputiiviskurssin
merkeissä. Kurssilla harjoitellaan liikkuvuutta ja käsinseisontaa. Kurssi pohjautuu
sirkusakrobatian sekä Fighting Monkey™n harjoitteisiin, joissa harjoitetaan kehon ja
mielen adaptoitumista uusiin ja ennalta-arvaamattomiin tilanteisiin. Juho perehdyttää
käsille tukeutumisen periaatteisiin teorian ja harjoitteiden kautta. Tiiviskurssi sopii kaikille

yli 15-vuotiaille jotka haluavat laajentaa liikkuvuuttaan sekä käsinseisontataitojaan. Kurssi
sopii niin aloittelijoille kuin pidempäänkin treenanneille.
Kurssiaikataulu:
La 20.1. klo 16-18
Su 21.1. klo 11-13
Kurssin hinta 40 euroa.
Ilmoittautuminen maanantaihin 15.1. mennessä
osoitteessa: www.lyyti.in/tammitanssit2018
Kevätlukukauden 2018 oppilaspaikat ja laskut
Oppilaspaikat pysyvät koko lukuvuoden, oppilaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua
kevätlukukaudelle.
Mahdolliset kevään oppilaspaikkojen peruutukset tulee tehdä ennen kauden alkua, ma
8.1. mennessä. Peruuttamattomasta oppilaspaikasta veloitetaan puolet
lukukausimaksusta ja aloitetusta, mutta keskeytetystä kaudesta, koko kevätlukukauden
maksu. Kevätkauden laskut lähtevät heti kauden alettua tammikuussa.
Kevätlukukausi alkaa viikolla 2, maanantaina 8.1.2018
Kevätkausi alkaa maanantaina 8.1. lukujärjestyksen mukaan, taaperoryhmät aloittavat
viikkoa myöhemmin. Street-opettajamme Anu Nordling jää jouluna äitiyslomalle ja
sijaiseksi tulee tammikuusta alkaen Niina Forsman. Kaunis kiitos kuluneesta syksystä
Anulle ja ihanaa äitiyslomaa!
Vinhan toimisto lomalla 18.12.2017-5.1.2018
Jäämme toimistolta lomalle maanantaista 18.12. alkaen ja palaamme jälleen 8.1.
Vastaamme posteihin heti kevätlukukauden alkaessa.
Mukavaa joulun odotusta jokaiselle,
villasukkien lämpöä ja glögin tuoksua,
lumihiutaleita ja kimalletta
toivottelee
Saara & muu Vinhan väki

