
Kuva: Antti Lehtonen 

Tanssitervehdys kaikille Vinhan tiistai-illan jazz 1 –ryhmälle perheineen! 

 

Kevätlukukausi on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle ja jazzryhmän esityskin alkaa jo kovaa vauhtia valmistua. 

Ryhmä esiintyykin Vinhan kevätesityksissä Karkkilasalissa la 25.4. klo 13 ja 15 (kenraaliharjoitukset pe 24.4.). 

Esityksistä tulee lähempänä lisää tietoa, mutta päivät kannattaa jo nyt laittaa ylös. 

Kokoonnumme kevään aikana tiistaisin klo 18.30 – 19.30.  

- Tiistaina 4.2. tunneilla on sijaisopettajana Kerttu Saukkola 

- Tiistaina 11.2. ystävänviikon kunniaksi tanssitunnille voi ottaa kaverin mukaan tanssimaan 

- Tiistaina 18.2. ei tuntia pidetä ollenkaan (hiihtoloma) 

Mikäli kevät etenee suunnitellusti, kevään viimeinen tanssitunti pidetään tiistaina 28.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvää tanssikevättä toivotellen, 

Milla Malmberg, puh. 0400 201 353, milla@vinha.net 

Moves-tapahtuma: 

Laitoin jo aikaisemmin viestiä myös Moves-tapahtumasta ja osa vanhemmista onkin jo vastannut viestiin. Nyt laitan vielä 

tietoa uudelleen, sillä ennen kuin ilmoittaudumme mukaan, haluan ensin varmistua kaikkien osalta asiasta. 

Karkkilassa järjestetään siis la 4.4. valtakunnallisen Moves-tapahtuman aluekatselmus ja silloin Karkkilaan saapuu siis 10 

- 20-vuotiaita tanssin harrastajia eri puolilta Uuttamaata. Tapahtuma on tosiaankin katselmus, jossa esityksistä saa 

palautetta tuomaristolta, mutta samalla on mahdollista nähdä myös muiden esityksiä koko päivän ajan. Tapahtumasta 

valitaan muutama esitys valtakunnalliseen SottiisiMoves-tapahtumaan Tampereelle 10. - 14.6.2020. 

Ehdotin ryhmälle, että osallistuisimme Karkkilan tapahtumaan 4.4. Olemme tekemässä tanssia Vinhan kevätesitykseen la 

25.4. ja esitys sopisi hyvin mielestäni myös katselmukseen. Jazzryhmä on myös tosi kiva ja energinen ryhmä, ja uskoisin, 

että kaikki nauttisivat tapahtumasta kyllä sekä tanssijan että katsojan näkökulmista! Olen ollut aikaisemminkin ryhmien 

kanssa Moves-tapahtumissa ja kokemukset ovat olleet tosi kivoja. Tapahtumat ovat olleet hyvin järjestettyjä, ja niissä on 

ollut kannustava ja mukava henki. 

Koko Karkkilan katselmuksesta valitaan vain muutamia esityksiä Tampereelle, enkä haluaisi sitä lähteä tietoisesti 

tavoittelemaan. Kuitenkin osallistuessamme meidän pitää miettiä sekin, pääsisimmekö ja olisimmeko valmiita lähtemään 

myös Tampereelle. Viisipäiväisessä tapahtumassa riittää varmasti ihmeteltävää koko ajaksikin, mutta todennäköistä olisi, 

että meidän osuus kestäisi 1-2 päivää. Kaikki aikataulut selviävät tietysti vasta sitten, kun nämä aluetapahtumat on 

tanssittu. Ja Tampereelle saisi tietysti lähteä mukaan isollakin porukalla! 

Karkkilan tapahtumasta ei tulisi kellekään mitään kustannuksia. Tampereen osalta asiaa ei toki ole vielä selvitetty, mutta 

aikaisempina vuosina korkeintaan matka- tai ruokakustannuksia on peritty osallistujilta. 

Juttelisitteko kotona asiasta? Meidän pitäisi hiihtolomaan mennessä päättää, osallistummeko Moves-tapahtumaan vai 

emme. Omista ryhmistäni tarjoan samaa asiaa myös esitysryhmälle, lisäksi Vinhasta viisi muuta ryhmää suunnittelee 

osallistuvansa Moves-tapahtumaan. 

Lisätietoja tapahtumasta saa esimerkiksi näiltä nettisivuilta: https://nuorikulttuuri.fi/moves/ ja https://sottiisi.net/ 

Ilmoitelkaa minulle, kun olette miettineet osallistumisasiaa omasta näkökulmastanne. 
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