
Tanssitervehdys Pusulaan! 
 
Vappukarkelot ke 25.4. klo 17.30 Oloviisaalla: 
Kevät on jo pitkällä. Molemmat Pusulan ryhmät kokoontuvatkin yhteiseen vappukarkeloon ke 25.4. 
Oloviisaalle. Luvassa on yhteisiä tanssituksia ja vähän mehuakin :) Ja jos mukaan haluaa ottaa 
perheenjäseniä, niin sekin käy! Varsinaista esitystä meillä ei siis ole, vaan tanssia koko mukana 
olevalla porukalla. 
Karkeloiden päätteeksi klo 18.15 halukkailla on mahdollista jäädä katsomaan Superäiti-esityksen 
kenraaliharjoitusta. Superäiti on ensisijaisesti alle kouluikäisille tarkoitettu tanssiesitys, jossa 
tanssii siis Milla ja videolla muitakin Vinhan opettajia. Esitys kestää n. 20 minuuttia ja siitä on 
luvassa esityksiä Karkkilassa la 28.4. klo 12.30 ja Vihdissä la 5.5. klo 12.30. 
 
Kokeilutunteja ke 16.5.: 
Toukokuussa Oloviisaalla on mahdollisuus uusienkin tanssijoiden tulla kokeilemaan 
tanssiharrastusta. Klo 17 on luvassa ilmainen kokeilutunti taaperoille, klo 17.30 alle kouluikäisille, 
ilman vanhempaa tanssitunnille osallistuville. Ja vielä klo 18.50 alkaen tanssistartti-tunti 7-8-
vuotiaille. Kokeilutunti kestää n. 25 minuuttia, eikä se siis sitouta osallistujaa mihinkään. Tätä 
voikin siis mieluusti mainostaa kaikille tanssista kiinnostuneille! 
 
Kevään viimeiset tunnit: 
Taaperoryhmä lopettaa tanssikeväänsä vappukarkeloihin, lastentanssi/taidetanssiryhmä jatkaa 
vielä ke 16.5. saakka. Ilmoittautumiset ensi lukuvuoden tunneille käynnistyvät nyt huhtikuussa, ja 
Vinhasta tuleekin lisäinfoa tästä! 
 
Vinhan tapahtumia keväällä: 
Tervetuloa myös mukaan Vinhan tapahtumiin muualla. Kaikenlaista onkin luvassa: 
- Tanssiliemessä-esitykset Karkkilasalissa la 14.4. klo 15 ja 17 (pääsylipullinen) 
- Tanssiliemessä-esitykset Nummelassa Luksian auditoriossa la 21.4. klo 15 ja 17 
(pääsylipullinen) 
- Vappupeuhis Nyhkälän koululla Karkkilassa la 28.4. klo 11 - 12.30, ja klo 12.30 Superäiti, 
samana päivänä kokeilutunteja tanssisaleissa (ilmainen!) 
- Kokeilutunteja Taidetalo Siirilässä la 5.5. ja Superäiti klo 12.30 (ilmainen!) 
- Kevään päätösdisco oppilaille Karkkilassa pe 18.5. (ilmainen!) 
 
Huhtikuu on tanssikuu: 
Nyt huhtikuussa Vinha tanssii sosiaalisessa mediassa joka päivä. Tanssikuun tapahtumia voi 
seurata Instagramissa ja Facebookissa #huhtikuuontanssikuu (ja tietysti Tanssiopisto Vinhan 
sivuilla) ja Bloggerissa osoitteessa vinhatanssiopisto.blogspot.com. Pusulan ryhmien 
tanssikuutapahtumat ovat to 12.4. ja ke 25.4. Ensin ovat vuorossa isommat tanssijat hienolla 
Tanssisoppa-videollaan ja ke 25.4. meillä onkin Vappukarkelot, joiden kuva otetaan taaperoiden 
tunnilla tällä viikolla. 
 
Tanssisoppaa pääsee fiilistelemään jo nyt osoitteessa: https://youtu.be/fFMRe5dV40U 
 
Mukavaa huhtikuuta kaikille! 
Milla 
puh. 0400 201 353 (työpuhelin on ollut rikki nyt puolentoista viikon ajan, mutta toivottavasti toimii 
taas ihan juuri!) 
milla@vinha.net 


