LUKUVUOSITIEDOTE 2018 – 2019
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Tervetuloa tanssimaan lukuvuonna 2018 – 2019
Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa viikolla 33, maanantaina 13.8.
Syyslukukaudella opetusta on 17 kertaa, kevätlukukaudella samoin 17
kertaa. Poikkeuksena taaperoryhmät, joilla opetusta on 14 kertaa kaudessa
ja siksi tunnit alkavat viikkoa muuta opetusta myöhemmin, maanantaista
20.8. alkaen. Tanssiopiston syysloma on viikolla 42 ja hiihtoloma viikolla 8.
Vapaille oppilaspaikoille otetaan uusia oppilaita myös lukuvuoden aikana.
Uudet oppilaat saavat 10 euron rekisteröintimaksulla tutustua toimintaan
kahden tanssitunnin ajan. Ilmoittautuminen jatkuu koko lukuvuoden, ellei
peruutusta tehdä heti kahden kokeiluviikon jälkeen opiston toimistoon.
Jatkavien oppilaiden tuntiperuutukset tulee tehdä ennen kauden alkua ja
tuntimuutokset kahden viikon kuluessa kauden aloituksesta. Lukuvuosi
laskutetaan syys- ja kevätlukukauden alkaessa. Oppilasilmoittautuminen on
koko lukuvuodelle. Lisää tietoa ja ilmoittautumislinkki löytyvät opiston
nettisivuilta: www.vinha.net
Uutena lukujärjestyksestä löytyville, kertamaksullisille Drop in -tunneille voi
osallistua kuka tahansa vaikkei aiempia opintoja olisikaan Vinhassa. Myös
useimmat täydentävien opintojen TOP-jaksot ovat avoimia kaikille. Lisää
tietoa löytyy opiston nettisivuilta.
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OPS-spektri. Tanssi väreissä!
Opetus uuden opistokohtaisen opetussuunnitelman mukaan alkaa 1.8.2018. Lukuvuoden
teemalauseena kulkee OPS-spektri. Tanssi väreissä! Uusi opetussuunnitelma on koottu
helposti tutustuttavaan, värikkääseen ulkoasuun. Opetussuunnitelma on kuin Vinha
väripaletti, josta jokaisella oppilaalla on mahdollisuus valita aiempaa rajattomammin ne
värit, joilla haluaa omaa tanssipolkuaan sävyttää. Uutena alkavat TOP-jaksot ovat yksi
esimerkki muutoksesta. Lisäksi laajaa oppimäärää suorittavien pääainevelvoite poistuu ja
tanssi käsitetään entistä kokonaisvaltaisemmin taiteena.
Ensimmäistä kertaa tanssitunnille?
Oletko tulossa itse ensimmäistä kertaa tai oletko tuomassa pientä tanssista innostunutta
lasta tanssitunnille? Harrastuksen aloittaminen on iso juttu, onnea päätöksestä! Pieni
jännitys on ymmärrettävää. Valmistaudu tuntiin etukäteen lukemalla Vinhan nettisivuilta
löytyvä
tanssituntietiketti
ja
tutustu
(myös
tästä
tiedotteesta
löytyvään)
tanssivarusteohjeistukseen.
Toivomme vanhempien huomioivan erityisesti alle kouluikäiset ilman vanhempaa aloittavat
tanssijat (Tanssi 3-v, Tanssi 4-v., Tanssi 5-v. ja Tanssi 6-v.). Tunnille pyritään tulemaan
ensimmäisestä kerrasta alkaen ilman vanhempaa ja tästä olisi hyvä keskustella kotona jo
etukäteen. Tunnin ajaksi vanhemman on hyvä jäädä odottamaan salin ulkopuolelle, jos
ikävä, vessahätä tai naarmu yllättääkin lapsen kesken tunnin. Tapauskohtaisesti
vanhemmat voivat tulla saliin joko omasta tai opettajan toiveesta. Perheenjäsenet
pääsevät seuraaman tanssitunteja kuitenkin viimeistään opiston avoimien ovien viikolla
(viikko 40), jolloin ryhmä, opettaja ja tanssituntien rutiini ovat jo tutut jokaiselle.
Henkilökunta
Syksyllä tanssi jatkuu tuttujen opettajien kanssa. Vinhan rehtorina pitkään toiminut Milla
Malmberg siirtyy syksyn alkaessa rehtorin työstä toisiin tehtäviin ja rehtorina jatkaa jo
edellisen lukuvuoden Millan sijaisena ollut Saara Mikkola-Ylitolva. Sekä Milla että Saara
opettavat molemmat tanssia tulevana lukuvuonna edelleen. Lisäksi tanssia opettavat ensi
vuonna Varpu Asiala (apulaisrehtori), Pauliina Kettunen, Saana Kulmala, Mari Rautiainen
ja Ninni Tuovila. Toimistolla puhelimeen vastaa Katja Hakalax.
Ninni opetti aiemmin nimellä Niina Forsman. Lämpimästi onnea Ninnille kesän tuomien
muutosten johdosta!
Syyslukukauden tapahtumat kalenteriin!
Tanssiopiston syyslukukausi alkaa monien tapahtumien merkeissä. Tanssiopisto Vinha
järjestää yhdessä Karkkilan kaupungin museotoimen kanssa Kahvila Pakarissa
tapahtumaviikonlopun 11.–12.8.2018. Leivoslauantaina voi tulla maistelemaan herkkuja
klo 11-14 ja illalla klo 20-00 järjestetään Asiasta Kukkaruukkuun -improklubi. Klubilla
esiintyvät MeTässä, Kyläluudat ja Millainen. Pääsymaksu on 10 euroa ja tapahtumassa on
B-oikeudet. Lisäksi sunnuntaina tarjoillaan lounasta Soppasunnuntain merkeissä klo 12-16
hintaan 8 euroa, lapset 5 euroa. Tervetuloa!
Elokuussa Vinha osallistuu myös Vihdin Wuosisatamarkkinoille lauantaina 25.8.
Tanssiopiston kirkonkylän ryhmiä esiintyy torilavan edessä heti aamusta klo 10:15 ja
museon pihalla klo 11:30. Lisäksi Vinha pitää pientä ruokakojua, poikkea paikalle!
Opiston vanhempainilta järjestetään perjantaina 31.8. Tervetuloa tapaamaan opettajia ja
kuulemaan uudesta opetussuunnitelmasta Karkkilaan klo 17-18 Nyhkälän koululle ja
Vihtiin klo 18:30-19:30 Taidetalo Siirilään.
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Tulossa on myös TanssiOPEN Stage -ilta! Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema
opettajien taiteellisen työskentelyn ja esiintymistoiminnan aloittamista tukeva TanssiOPEN
Stage -hanke päättyy syksyllä. Perjantaina 14.9. Tanssiopisto Vinha järjestää
TanssiOPEN Stage -illan, jossa nähdään hankkeen aikana työstetyt neljä esitystä ja
lavalla lähes kaikki Vinhan opettajat. Uutena iltaan valmistuu kolmen tanssinopettajan
sooloesitykset. Liput iltaan voi ostaa edullisesti hintaan 5 euroa / kaksi
esityskokonaisuutta.
Lisää
tietoa
tanssiopiston
nettisivuilta
ja
blogissa http://tanssiopenstage.blogspot.com
Alkavana lukuvuonna irrotellaan värien merkeissä ja syyslukukauden päättävätkin
värikkäät Punainen ja Sininen -esitys Karkkilasalissa lauantaina 24.11. Kevätesitykset
Keltainen ja Vihreä tanssitaan niin ikään Vihdissä Pappilanpellon koululla 13.4. Kannattaa
varata päivät jo nyt kalenteriin.
Tutustu koko lukuvuoden tapahtumakalenteriin Vinhan nettisivuilla!
Koottava näyttämökalusto -hanke
Tanssiopisto Vinha toteuttaa parhaillaan koottavan näyttämökaluston hanketta.
Hankkeeseen on saatu Ykkösakselin tukea ja kesään päättyneestä Kulttuurilahja –
joukkorahoituskampanjasta apua. Hankkeen osioita lähdetään toteuttamaan heti syksyn
alkaessa sermitalkoiden merkeissä. Koottava näyttämökalusto tulee tanssiopiston
kiertävän esitystoiminnan tueksi. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan lisää syksyn
kuluessa.
Kummiksi Vinhalle
Tanssiopisto Vinhan toimintaa voi tukea myös liittymällä opiston kummiksi. Kummien tuki
on tärkeää ja arvokasta keskeytyksettömän toiminnan turvaamista. Kummimaksujen
alv. 0%. Lisää tietoa kummitoiminnasta voi kysyä opiston toimistolta tai suoraan rehtorilta.

•

Kummimaksu 50 euroa:
Kummitodistus ja näkyvyys
nettisivujen ja lukuvuositiedotteiden
listauksessa

•

Kummimaksu 300 euroa:
Kummitodistus, näkyvyys nettisivujen
ja lukuvuositiedotteiden listauksessa
ja mahdollisuus tarjota tanssiesitys tai
tanssityöpaja valitsemalleen taholle
Vinhan toiminta-alueella

•

Kummimaksu 800 euroa:
Kummitodistus, logonäkyvyys
nettisivuilla, lukuvuositiedotteissa ja
esitysten mainonnassa sekä
mahdollisuus tarjota tanssiesitys tai
tanssityöpaja valitsemalleen taholle
Vinhan toiminta-alueella
Kuva: Marko Kulmala
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TANSSIVARUSTEET
Tanssitunneille pukeudutaan mukavaan, joustavaan liikunta-asuun. Kellot ja korut otetaan pois,
pitkät hiukset kammataan kiinni ja puhelin laitetaan äänettömälle tunnin ajaksi. Arvoesineitä ei
kannata jättää pukuhuoneisiin, ne voi ottaa tanssisaliin mukaan. Löytötavaroita voi kysellä
opettajilta.
Alle kouluikäisten tanssitunneilla sekä 7-8 -vuotiaiden tanssistartti-tunneilla liikutaan paljain
jaloin. Jos talviaikaan lattia tuntuu liian kylmältä, voi tunneille laittaa jarrusukat (esim. Siirilän
ryhmät). Huom. Houkutuksista huolimatta juhlamekot ja koristeelliset tossut eivät ole tanssiasuja.
Balettitunnille pukeudutaan joustavaan, mahdollisimman vartalonmyötäiseen asuun, jossa on
mukava tanssia. Perinteinen asu on tanssipuku, vaaleat sukkahousut ja harjoitushame tai lyhyet
shortsit. Tunneilla käytetään pehmeitä balettitossuja, joita harrastuksen alkuvaiheessa voi
mahdollisuuksien mukaan lainata Vinhalta.
Esitysten puvustamisen helpottamiseksi suosittelemme joko valkoista tai mustaa tanssipukua.
Tossutunneilla tarvittavat kärkitossut suositellaan hankkimaan asiantuntevasta tanssiliikkeestä,
josta saa sovitusvaiheessa ohjausta oikean koon ja mallin löytämiseen. Opettaja opastaa erikseen
nauhojen ja kuminauhojen oikeanlaisessa ompelemisessa sekä kärkitossujen huollossa.
Nykytanssi- ja jazztunneille pukeudutaan mukavaan ja joustavaan liikunta-asuun. Koska tunneilla
liikutaan myös lattiatasossa, pitkät housut ovat parempi valinta kuin lyhyet. Nykytanssitunneilla
liikutaan pääsääntöisesti paljain jaloin, mutta myös sukat tulee varata mukaan. Jazztanssin
oppilaat voivat halutessaan hankkia jazztanssiin tarkoitetut tossut, mutta tunneilla pärjää myös
paljain jaloin tai sukilla. Opettaja opastaa erikseen tossujen hankinnassa (lattiakohtaisia eroja).
Urban-tunneille pukeudutaan mukavaan ja joustavaan liikunta-asuun. Koska tunneilla liikutaan
myös lattiatasossa, pitkät housut ovat parempi valinta kuin lyhyet. Tanssitunneilla käytetään
sisäliikuntaan tarkoitettuja kenkiä, jotka eivät jätä jälkiä lattiaan.

Vinhan oppilaat saavat
Tanssitarvikeliike Piruetista
10% alennuksen esittämällä
opiskelutodistuksen.
Halutessasi todistuksen, ota
yhteyttä Vinhan toimistoon
viimeistään viikkoa ennen
todistuksen
tarvitsemisajankohtaa:
toimisto@vinha.net tai puh.
040 588 98 47
(ma – pe 10 – 14).
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Vielä ehdit ilmoittautua täydentävien opintojen jaksoille!
à toimisto@vinha.net
KÄYNNISTYVÄT TOP-JAKSOT SYKSYLLÄ 2018
• Heels-workshop
TO P yli 15-v. ja aikuiset
Opettajana Ninni Tuovila
Ma 13.8.-10.9. klo 19:15-20:30 Nyhkälä, tanssisali 2

5 tuntia / 5 krt

• Esitysryhm ä 12-15-v.
TO P 12-15-v.
Opettajina Saara Mikkola-Ylitolva ja Mari Rautiainen
Pe 17.8.-30.11. klo 18:00-19:15 Nyhkälä, tanssisali 2
17.8.-7.9. ja 21.9.-12.10. (8 krt) Mari Rautiainen
26.10.-16.11. + 30.11. (5 krt) Saara Mikkola-Ylitolva

15 tuntia / 15 krt

Syyslukukauden esitykset korvaavat kaksi kokoontumista. Ryhmä esiintyy sekä Karkkilan että Vihdin
alueella sekä Vinhan syysesityksessä (pe-la 23-24.11.). Tarkemmat esiintymisaikataulut tiedotetaan
syyslukukauden kuluessa.
• Tanssiakrobatian alkeet (synt. 2006-2009)
TO P 7-12-v.
Opettajana Varpu Asiala
Ma 27.8.-24.9. klo 15:30-16:45 Haukkamäen koulu

5 tuntia / 5 krt

• Tanssiakrobatian alkeet (synt. 2010-2011)
TO P 7-12-v.
Opettajana Varpu Asiala
Ma 27.8-24.9. klo 16:45-18:00, Haukkamäen koulu

5 tuntia / 5 krt

• Apu- ja sijaisopettajakoulutus
TO P yli 15-v. ja aikuiset
Opettajana Milla Malmberg
La 15.9. klo 10-12:30 Nyhkälän tanssisalit
La 22.9.klo 10-12:30 Nyhkälän tanssisalit
La 6.10. klo 13-15:30 Nyhkälän tanssisalit
Lisäksi kurssi sisältää harjoittelua tanssiopiston ryhmissä
•Yhteistyöproduktio Prinsessa Ruusunen
aikataulu
TO P 12-15-v.
TO P yli 15-v. ja aikuiset
Opettajana Saara Mikkola-Ylitolva

10 tuntia / 3 krt + harjoittelu

15 tuntia / erikseen ilm oitettava

Aikataulu ilmoitetaan syyslukukauden alkaessa. Pääsääntöisesti ryhmä harjoittelee torstai-iltaisin
Karkkilassa. Esityksiä on yhteensä kahdeksan ja ne ovat pe-su 2.-18.11.2018. Huom. 1 paikka vapaana.
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• Kohti esitystä
TO P kaikenikäiset
Opettajana Milla Malmberg
Pe 21.9.-12.10. ja 26.10.-30.11. klo 17-18:15 Nyhkälä, tanssisali 1
Lisäksi esitys itsenäisyyspäivänä 6.12.

10 tuntia / 10 krt

Jaksoa suositellaan erityisesti alakouluikäisille.
• Lopputyö 15 tuntia / erikseen sovittava aikataulu
TO P yli 15-v. ja aikuiset
Opettajina: Varpu Asiala, Pauliina Kettunen ja Saana Kulmala
Oppilaskohtainen aikataulu sovitaan ohjaavan opettajan kanssa syyslukukauden alkaessa.

KÄYNNISTYVÄT TOP-JAKSOT KEVÄÄLLÄ 2019
• Esitysryhm ä 12-15-v.
TO P 12-15-v.
Opettajina Saana Kulmala ja Saara Mikkola-Ylitolva
Pe 11.1.-3.5. klo 18:00-19:15 Nyhkälä, tanssisali 2
11.1.-15.2. (6 krt) Saana Kulmala
1.3.-5.4. + 26.4.-3.5. (7 krt) Saara Mikkola-Ylitolva

15 tuntia / 15 krt

Esitykset korvaavat kaksi kokoontumista. Kevätlukukaudella esitysryhmä kiertää esiintymässä
Karkkilan ja Vihdin alueella sekä Vinhan kevätesityksessä (pe-la 12-13.4.). Tarkemmat
esiintymisaikataulut tiedotetaan kevätlukukauden alkaessa.
• Kohti spagaattia, yli 12-v.
TO P 12-15-v,
TO P yli 15-v. ja aikuiset
Opettajana Varpu Asiala
Ke 27.2.-27.3. klo 19:15-20:30 Taidetalo Siirilä, peilisali

5 tuntia / 5 krt

MAHDOLLISESTI KÄYNNISTYVÄT TOP-JAKSOT SYKSYLLÄ 2018
Nämä TOP-jaksot käynnistyvät, mikäli ilmoittautuneita tulee tarpeeksi.

• Retki katsom aan esitystä
TO P kaikenikäiset
Opettajana Saara Mikkola-Ylitolva

5 tuntia / 3 krt

Pe 30.11. klo 17-18:15 Lähdetään retkelle! Tanssillista esityksen pohdintaa
La 1.12. Retkipäivä: Talvisirkus RAKKAUS klo 13:00 (ikäsuositus 3+)
Ma 3.12. klo 17-18:15 Tanssillista esityksen purkua: esityksen elementit
Kokoontumiset Nyhkälässä jättiläisenportailla ja sen viereisessä tanssisalissa
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Retki toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi. Tarkempi retkipäivän aikataulu ilmoitetaan
lähempänä. Mikäli osallistujia on riittävästi, harkitaan bussikuljetusta. Alle kouluikäisille oppilaille
suositellaan mukaan lähtevän omakustanteisesti huoltaja (aikuisten lippu 36 euroa, opiskelija /
varusmies / työtön 25 euroa, eläkeläinen 33 euroa). Opintojakso sisältää oppilaiden lipunhinnan ja
kokoontumiset ennen ja jälkeen retken.

MAHDOLLISESTI KÄYNNISTYVÄT TOP-JAKSOT KEVÄÄLLÄ 2019
Nämä TOP-jaksot käynnistyvät, mikäli ilmoittautuneita tulee tarpeeksi.

• Jum p Rhythm
TO P yli 15-v. ja aikuiset
Opettajana Saana Kulmala
Pe 11.1.-8.2. klo 19:30-20:45 Nyhkälä, tanssisali 2

5 tuntia / 5 krt

• Im provisaatio
TO P yli 15-v. ja aikuiset
Opettajina Milla Malmberg ja Saara Mikkola-Ylitolva

10 tuntia / 10 krt

To 24.1.-4.4. klo 19:45-21:00 Nyhkälä, tanssisali 2
24.1.-14.2. (4krt) Saara Mikkola-Ylitolva
28.2.-4.4. (6krt) Milla Malmberg

OP –jakso yli 15v. ja aikuiset
Heels –workshop
Opettajana: Ninni Tuovila
Hinta: 50e / 55e
Ma 13.8. – 10.9. klo 19.15 - 20.30
(5 krt.)
Nyhkälä, tanssisali 2

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
toimisto@vinha.net p. 040 588 98 47
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TOP –jakso kaikenikäisille
Kohti esitystä
Opettajana Milla Malmberg
Pe 21.9. -12.10. ja 26.10. – 30.11. klo 17-18.30 (10krt.)
Nyhkälä, tanssisali 1
Lisäksi esitys itsenäisyyspäivänä 6.12.
Hinta: 90e / 100e
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
toimisto@vinha.net p. 040 588 98 47

TOP –jakso

Tanssiakrobatian alkeet

Ma 27.8. -24.9. (5 krt.)

Hinta 50e / 55e
Opettajana Varpu Asiala

Klo 15.30 - 16.45 (synt. 2006-2009)
Klo 16.45 – 18.00 (synt. 2010-2011)

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: toimisto@vinha.net p. 040 588 98 47
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DROP-IN -tunnit LUKUVUONNA 2018-2019
Tervetuloa tanssin drop-in -tunneille! Tunneille voi osallistua kertamaksulla tai
TOP-lukukausimaksulla. Lukukaudelle ilmoittautuneiden tunnit laskutetaan
lukukausilaskujen yhteydessä (elokuu / tammikuu). Kertamaksuna maksettaessa
maksuvälineenä käy käteinen ja liikuntasetelit. Karkkilan toimipisteessä on myös
korttimaksumahdollisuus.
Kertamaksu

10 €

Lukukausimaksulla:
TOP-jakso 15 krt, opiston oppilaat
TOP-jakso 15 krt, ei muita opintoja Vinhassa

120 €
135 €

KARKKILASSA Nyhkälän koulun tanssisaleilla:
Maanantaisin klo 19:15-20:30, sali 2
17.9.-8.10. (4krt)
Voguing
22.10.-26.11. (6 krt)
Reggaeton

Ninni Tuovila
Ninni Tuovila

14.1. – 11.2. (5krt)

Milla Malmberg

Dance colours!

Tiistaisin klo 19:15-20:30, sali 1
14.8.-11.9. (5krt)
Nykytanssi
18.9.-9.10. (4krt)
Baletti
23.10.-27.11. (6krt)
Improvisaatio

Mari Rautiainen
Pauliina Kettunen
Milla Malmberg

8.1.-12.2. (6krt)
26.2.-26.3. (5krt)
2.4.-23.4. (4 krt)

Pauliina Kettunen
Mari Rautiainen
Pauliina Kettunen

Nykytanssi
Showjazz
Baletti

VIHDISSÄ Taidetalo Siirilässä:
Tiistaisin klo 19:30-20:45, juhlasali
14.8.-11.9. (6krt)
Jazz
18.9.-9.10. (4krt)
Reggaeton
23.10.-27.11. (6krt)
Nykytanssi

Varpu Asiala
Ninni Tuovila
Varpu Asiala

8.1.-12.2. (6krt)
26.2.-26.3. (5krt)
2.4.-23.4. (4krt)

Ninni Tuovila
Varpu Asiala
Ninni Tuovila

Voguing
Jazz
Nykytanssi
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SYYSLUKUKAUDELLA VIERAILEVIEN OPETTAJIEN KURSSIT

Yin jooga

Tervetuloa tutustumaan nousevaan
joogalajiin ensimmäisten joukossa!

Vihti, Taidetalo Siirilä, peilisali
Ti 18.9.-9.10. (4 krt)
Viim. ilm. 14.9.

klo 19:45-20:45

Karkkila, Nyhkälän koulu, tanssisali 2
To 8.11.-29.11. (4krt)
Viim. ilm. 5.11.

klo 20:00-21:00

Kurssimaksu 35 euroa / osallistuja

(Kertamaksu 10 euroa)

Ikäsuositus: nuoret ja aikuiset

Kurssi-ilmoittautumiset: www.lyyti.in/syyskurssit2018
Yin jooga tarjoaa pysähtymisenkokemuksen omaa kehoa ja tuntemuksia kuunnelleen – lempeästi
koko kehoa hoitaen. Joogaan kuuluvat asennot ovat helppoja ja niissä on tarkoitus rentoutua.
Asennot tehdään lattiatasolla, tietoisesti hengittäen ja painovoimalle antautuen. Omia
tarvikkeita kurssille ei edellytetä. Jos kotoa löytyy, niin oman joogamaton ja putkityynyn /
joogatiilin voi ottaa matkaan.

Ohjaajana kursseilla toimii Riikka, Loitsijan perustaja. Riikka kokee

ihmisten hyvinvoinnin edistämisen ja ihmisten auttamisen kutsumukseksi,
elämäntehtäväksi. Vastapainoksi nykypäivän hektisyydelle hän haluaa
tarjota paikan, jossa on tilaisuus kokea maailma sallivana ja ihmistä
tukevana. Tervetuloa voimaan hyvin!

Kurssitiedustelut:

toimisto@vinha.net / 040 588 98 47
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SYYSLUKUKAUDELLA VIERAILEVIEN OPETTAJIEN KURSSIT

Lattariperjantai 7.9.
Karkkilassa Nyhkälän koululla (Huhdintie 13. 03600 Karkkila)

Klo 18:00-19:15 Parisalsa

(pareittain tanssittava tunti)

Klo 19:15-20:30 LatinoShow

(nuoret ja aikuiset)

18 € / pari
10 € / hlö

Ikäsuositus: nuoret ja aikuiset

Opettajana Anu Nordling
Ilmoittautumiset 31.8. mennessä: www.lyyti.in/syyskurssit2018

Jazz! lauantaina 1o.11.
Karkkilassa Nyhkälän koululla (Huhdintie 13, o36oo Karkkila)
Klo 12:oo-13:oo Jazztekniikkaan tutustuminen, yli 12-v. alkeet

15 euroa

Klo 13:oo:14:3o Musikaalitanssiin / Commercial jazziin
tutustuminen, yli 16-v. jatkotaso

2o euroa

Klo 14:45-15:45 Yoga for dancers – kehonhuoltoa
tanssinharrastajille, yli 12-v. open level

15 euroa

Opettajana Wilma-Emilia Kuosa
Ilmoittaudu 1.9. mennessä: lyyti.in/syyskurssit2018
Wilma-Emilia on helsinkiläinen jazztanssitaiteilija, joka on toiminut pitkään opettajana Suomessa
ja Ranskassa. Hän on tehnyt niin tanssijan kuin koreografin töitä ja hänet tunnetaan muun muassa
omasta Jazz&Dance-konseptista, jota hän itse tuottaa, käsikirjoittaa ja esittää.
Tutustu Wilma-Emiliaan à www.wilma-emiliakuosa.com
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YHTEYSTIEDOT
Lukukausi 2018-2019
Toimisto, ma – pe klo 11 – 14:
Niuhalanraitti 16, 03400 Vihti
puh. 040 588 98 47, toimisto@vinha.net
Toimiston puhelimeen ja sähköpostiin vastaa toimistotyöntekijä Katja Hakalax.
Rehtori: Saara Mikkola-Ylitolva, puh. 0400 250 941, saara@vinha.net
Apulaisrehtori: Varpu Asiala, puh. 0400 224 916, varpu@vinha.net
Opettajat ovat tavoitettavissa opetuspäivinään:
Pauliina Kettunen (ma, ti, to): puh. 0400 599 290, pauliina@vinha.net
Saana Kulmala (ma-to): puh, 0400 611 669, saana@vinha.net
Milla Malmberg (ke): puh. 0400 201 353, milla@vinha.net
Ninni Tuovila (ma, ti, ke): puh. 0400 240 002, ninni@vinha.net
Mari Rautiainen (pe): puh. 0400 599 490, mari@vinha.net
Opetuspaikat:
Karkkila: Nyhkälän koulu, Huhdintie 13, 03600 Karkkila
Pusula: Oloviisaan ampumarata, Lähteenmäentie 2, 03850 Pusula
Nummela: Kuoppanummen tanssisali, Kuoppanummentie 18, 03100 Nummela
Vihti kk: Taidetalo Siirilä, Niuhalanraitti 16, 03400 Vihti
Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry. (hallitus@vinha.net)
Puheenjohtaja: Pia Kataja
Hallitus: Marjaana Järviö, Suvi Koivuharju (varapuheenjohtaja), Milla Malmberg (taloudenhoitaja)
Marjo Mansokoski, Erja Merinen, Saara Mikkola-Ylitolva (sihteeri), Markku Muhonen ja Mari
Partanen
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