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Hei kaikki tanssijat ja vanhemmat!
Vinhan lukuvuosi alkaa tällä viikolla, tosi mukavaa päästä taas tanssimaan yhdessä! Tässä tiedotteessa on syksyn
aikatauluja ja tärkeää tietoa siitä, kuinka toimimme tunneille saapuessa. Viestin lopusta löydät tanssiopiston
korona-ajan hygieniaohjeistukset. Tutustuthan niihin huolellisesti. Yhteisiä ohjeita noudattaen tuntitilanne on
mahdollisimman turvallinen kaikille tanssijoille. Lukuvuoden teemana on Tanssi sanoissa!. Lisää opiston
lukuvuositeemasta voi käydä lukemassa opiston blogissa (vinhatanssiopisto.blogspot.com).
Aikatauluja:
Ma 10.8. Tanssitunnit alkavat
Ma 5.10. Avoimet ovet tanssitunneilla. Tiedotamme lähempänä siitä, kuinka avoimet ovet tänä vuonna toteutetaan.
Ma 12.10. Ei tanssitunteja, syysloma
Pe-la 20.-21.11. Tanssi sanoissa! -esitykset Vihdin liikuntahallilla. Tiedotan lähempänä, mitkä operusryhmistäni
osallistuvat esitykseen.
Saapuminen tanssitunnille:
Maanantaisin Siirilässä toimii sekä Mirkun muskari että Vinhan tanssitunnit. Saavumme maanantaisin
tanssitunneille seuraavasti:
Tanssistartti 1-2: Saapuminen takaoven kautta. Ryhmän odotustila on askartelutilan ikkunan puoleinen seinä
(näette lapun seinässä). Muistattehan saapuessanne pitää huolta turvaväleistä. Ryhmä muodostaa käsipesun
jälkeen saapumisjärjestyksessä jonon turvavälein ikkunan puoleiselle seinälle askartelutilassa. Saavun hakemaan
tunnille askartelutilasta.
Tanssistartti 2: Saapuminen takaoven kautta. Ryhmän odotustila on askartelutilan tanssisalin puoleinen seinä
(näette lapun seinässä). Muistattehan saapuessanne pitää huolta turvaväleistä. Ryhmä muodostaa käsipesun
jälkeen saapumisjärjestyksessä jonon turvavälein tanssisalin puoleiselle seinälle askartelutilassa. Saavun
hakemaan tunnille askartelutilasta.
Nykytanssi 1: Saapuminen etuoven kautta. Ryhmän odotustila on eteinen. Muistattehan käsipesun ja saapuessanne
pitää huolta turvaväleistä. Opettaja saapuu hakemaan tunnille eteisestä.
Epidemiatilanteesta johtuen pyrimme tanssimaan tunneilla etäällä toisistamme ja kosketusta välttäen. Sen lisäksi,
että oppilaat pesevät kätensä ennen tunnin alkua, annostelen tunnin alussa tai aikana tarvittaessa heille myös
käsien desinfiointiainetta. Olethan yhteydessä, mikäli huollettavasi ei voi käyttää käsien desinfiointiainetta.
Tanssimme paljain jaloin ja oman nimikoidun juomapullon voi ottaa mukaan. Nykytanssi 1 -ryhmän oppilaat
voivat lisäksi ottaa oman pyyhkeen mukaan (venyttelypatjan päälle). Poissaoloista ilmoitetaan etukäteen
sähköpostitse tai puhelimeen. Minulla on työpuhelimessa myös Whatsapp käytössä. Muistattehan kirjoittaa
oppilaan koko nimen viestiin.
Minusta:
Olen valmistunut tanssinopettajaksi Oulun seudun ammattikorkeakoulusta ja tanssitaiteen maisteriksi
Teatterikorkeakoulusta tanssipedagogiikan linjalta. Vinhassa olen opettanut tanssia vuodesta 2011 ja opiston
rehtorina olen toiminut syksystä 2017 alkaen. Opetuksessa minulle on tärkeää oppilaan kohtaaminen ja tanssin
kokemuksellisuus. Olen palaamassa töihin äitiyslomalta ja odotan jo kovasti yhteisiä tanssitunteja.
Olettehan rohkeasti yhteydessä, mikäli teillä on kysyttävää,
Terveisin,
Saara, 0400 250 941
saara@vinha.net

