
 
 
 

 
    

Tanssiliemessä! 
- Tanssii tanssioppilaiden kanssa 
 
Karkkilasalissa (Anttilankatu 2-4, 03600 Karkkila) 
Lauantaina 14.4.2018 klo 15 & 17 
 
Millaiseen liemeen Karkkilan tunnetut henkilöt ovatkaan joutuneet? Tervetuloa 
nauttimaan oppilaiden ja tähtivieraiden yhteistanssiesityksistä! 
Päättötodistukset jaetaan klo 17 esityksessä. 
 
Esiintyvät ryhmät: 
Lastentanssi 2 (Varpu) ja Mia Halme & Aleksi Salmenperä klo 15 
Lastentanssi 3 (Varpu) ja Mia Halme & Aleksi Salmenperä klo 17 
Lastentanssi 4 ja tossuryhmä (Pauliina) ja Tuula Gröhn & Teppo Pasanen klo 15 & 
17 
Taidetanssi 1 (Saana) ja Keke Asposalo klo 15 & 17 
Taidetanssi 2 (Varpu) ja Jarkko Ilonen klo 15 & 17 
Nykytanssi 1A (Saara) ja Elisa Annala klo 15 & 17 
Nykytanssi 2 (Saana) ja Milla Malmberg klo 15 & 17 
Street 1 (Niina) ja Anna Koivu klo 15 & 17 
Street 3 (Niina) ja Riikka Lehtonen klo 15 & 17 
Jazz 2 (Saana) ja Anna Tallgren klo 15 & 17 
Karkkilan esitysryhmä (Mari) ja Satu & Antti Lehtonen klo 15 & 17 
 
Esiintyjien tulee olla paikalla viimeistään 30 minuuttia ennen oman esityksen 
alkua. 
 
Esiintyjien pukutilat ovat alakerran aulassa. Vanhemmat saavat tulla auttamaan 
pienimpiä oppilaita pukeutumisessa, mutta muuten katsojien kulku katsomoon 
tapahtuu yläkerrasta. Opettajat vastaavat ryhmistä esitysten aikana. Muistattehan, 
että esiintyjillä ei ole kulkua katsomoon esitysten aikana. Pienimpien oppilaiden 
vanhempien toivotaan voivan tulla huolehtimaan omasta lapsesta esitysten välisen 
tauon aikana.Esityksen liput maksavat 15 / 10 euroa. S-etukortilla 12 / 8 euroa. 
Alennuslippu koskee alle 15-vuotiaita, opiskelijoita, työttömiä, eläkeläisiä, 



varusmiehiä ja Vinhan ei-esiintyviä oppilaita. Sylissä istuvat alle 3-vuotiaat lapset 
pääsevät ilmaiseksi. Vinhan oppilaslippuja on myynnissä ainoastaan opiston omissa 
toimipisteissä. Lippuja on ennakkoon myynnissä tanssitunneilla ja Karkkilassa Aito 
Kullassa maanantaista 19.3. alkaen. 
 
Käsiohjelma-reseptivihkoja on myynnissä 5 euron hintaan esityspäivänä 
lipunmyynnissä. Lisäksi esitysten yhteydessä on kahvio. 
 
Esitys puvustetaan Vinhan toimesta. Opettajat tiedottavat omia ryhmiään 
puvustuksesta ja pukujen sovittamisesta. Kenenkään oppilaan ja perheen ei 
edellytetä ostavan esitystä varten uusia vaatteita, mutta kotoa voidaan pyytää apua 
puvustuksen toteutukseen. Puvustukseen tarvitaan jonkin verran myös talkooapua. 
Kerrothan, mikäli voit auttaa lapsesi tai jonkin muun ryhmän puvustuksessa tai 
mahdollisessa maskeerauksessa. Lisätietoja voi kysellä omalta opettajalta. 
 
Kaikki apu esitysjärjestelyissä on tervetullutta. Ilmoittaudu vanhempainviuhkan 
kautta, jos voit olla apuna järjestelyissä kuten esimerkiksi kahviossa tai 
lipunmyynnissä. Vanhempainviuhkan toiminnasta voi kysellä suoraan Millalta 
(milla@vinha.net, 0400 201 353). Etukäteen talkoihin ilmoittautuneet saavat 
vapaalipun toiseen esitykseen. 
 
Tanssiesitysten kuvaaminen on kielletty. Tapahtumassa on kuvaaja Vinhan 
toimesta. Tekijänoikeuksien vuoksi esitysten kuvaaminen ei ole sallittua. Mikäli 
tanssioppilaalla on ilmoittautumisen yhteydessä asetettu kuvauskielto, tulee asiasta 
keskustella etukäteen oman opettajan kanssa. Esitysvalokuvia käytetään opiston 
mainonnassa. 
 
 
Kenraaliharjoitukset perjantaina 13.4. klo 16:30-20:30 Karkkilasalissa 
Kenraaliharjoitukseen osallistuminen on edellytys esitykseen osallistumiselle. 
Esiintyvät oppilaat saavat seurata muiden harjoituksia. Kaikkien salissa olevien tulee 
muistaa antaa harjoittelurauha kullekin vuorossa olevalle ryhmälle. 
 
Kenraaliharjoitukseen tulee saapua viimeistään 15 minuuttia ennen oman 
harjoituksen alkua! Kulku kenraaliin Karkkilasalin sivuovesta. 
 
Kenraaliharjoitusaikataulu: 
Klo 16:30-16:50 Taidetanssi 1 (Saana) 
Klo 16:50-17:10 Lastentanssi 2 (Varpu) 
Klo 17:10-17:30 Lastentanssi 4 ja tossuryhmä (Pauliina) 
Klo 17:30-17:50 Lastentanssi 3 (Varpu) 
Klo 17:50-18:10 Nykytanssi 2 (Saana) 
Klo 18:10-18:30 Taidetanssi 2 (Varpu) 
Klo 18:30-18:50 Nykytanssi 1A (Saara) 
Klo 18:50-19:10 Street 1 (Niina) 
Klo 19:10-19:30 Esitysryhmä (Mari) 
Klo 19:30-19:50 Street 3 (Niina) 
Klo 19:50-20:10 Jazz (Saana) 



 
 
Tapahtumasta lisää tietoa Facebookissa: 
www.facebook.com/tanssiopistovinha 
www.facebook.com/groups/tanssiopistovinha 
 
Esitysterveisin: 
Varpu Asiala, puh. 0400 244 916, varpu@vinha.net 
Niina Forsman, puh.0400 240 002, niina@vinha.net 
Pauliina Kettunen, puh. 0400 599 290, pauliina@vinha.net 
Saana Kulmala, puh. 0400 611 669, saana@vinha.net 
Milla Malmberg, puh. 0400 201 353, milla@vinha.net 
Saara Mikkola-Ylitolva, puh. 0400 250 941, saara@vinha.net 
Mari Rautiainen, puh. 0400 599 490, mari@vinha.net 
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Taidetanssi 2, Karkkila 
 
Taidetanssi 2 -ryhmä esiintyy yhdessä kaupunginvaltuutettu Jarkko Ilosen kanssa koripallo 
aiheisessa esityksessä. 
 
Tanssitunnit normaalisti torstaisin Nyhkälässä, näitä poikkeuksia lukuun ottamatta: 
 
Pe 13.4. klo 17.55 -18.30 Tanssiliemessä -harjoitukset Karkkilasalissa 
La 14.4. klo 15 ja 17 Tanssiliemessa -esitys Karkkilasalissa, paikalla klo 14.30 
To 3.5. Kevään viimeinen tanssitunti 
 
Esityspäivästä tulee melko pitkä, joten varaathan mukaan terveelliset tanssijan eväät ☺ 
 
Esityspuvustuksesta tiedotan tarvittaessa lähempänä. 
 
Ollaan yhteydessä, jos on jotain kysyttävää esitystä koskien! Ilmoitathan, jos oppilas ei voi 
osallistua esitykseen! 
 
Terv. Varpu p. 0400 244 916 varpu@vinha.net 


