
Tanssiopisto Vinha, maaliskuun oppilastiedote 2020

Hei!

Maaliskuu on alkanut ja valon määrä lisääntyy koko ajan. Jo nyt melkein kaikki tanssi-illat päästään
aloittamaan valoisan aikana! Vinhassa maaliskuu on aktiivinen kuukausi kurssien ja muun muassa 
yhdistysasioiden tiimoilta. Heti ensi lauantaina 7.3. Nyhkälän salissa järjestetään Jagaspace Gong 
SPA- äänikylpykurssi ja seuraavana lauantaina 14.3. Siirilässä harrastusten esittelypäivä. Näistä 
lisätietoa sähköpostin alussa ja lopussa olevista mainoksista!

Muista pestä käsiä!
Flunssakausi on saapunut, joten muistattehan pestä kädet lämpimällä vedellä ja saippualla sekä 
kuivata kädet hyvin aina tanssitunnille saapuessa ja tunnilta lähtiessä.

Maaliskuussa alkavia täydentävien opintojen jaksoja!
Maaliskuussa startataan muutama TOP eli täydentävien opintojen jakso, joihin voivat osallistua 
kaikki halukkaat, vaikka et kävisikään Vinhassa viikkotunneilla. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa: toimisto@vinha.net  p. 040 588 98 47

Karkkilassa, Nyhkälän koululla 
klo 18 – 19.15 Voguing
perjantaisin: 20.3., 27.3., 17.4., 8.5. ja 15.5.
Opettajana: Leena Harjunpää

Vihdin kirkonkylällä, Siirilässä
Torstaisin 12.3 – 2.4. ja 16.4.
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Klo 17 - 18 Perhesirkus (ryhmä täynnä, tunti myös 23.4.)
Klo 18 - 19.15 Tanssiakrobatian alkeet, 7-12v. 
Klo 19.15 – 20.30 Tanssiakrobatian alkeet, aikuiset
Opettajana: Heidi Miikki

Just Dance! –tanssisunnuntaissa 22.3. kaikille jotain!
Karkkilassa Nyhkälän koululla vietetään Just Dance! –tanssisunnuntaita 22.3.
Ilmoittaudu mukaan pe 20.3. mennessä: milla@vinha.net tai p. 0400 201 353

Tanssia koko perheelle:
Klo 10.30 – 11.15 Meidän perhe tanssii!
Koko perheen yhteinen tanssihetki. Mukaan ovat tervetulleita n. 2-10-vuotiaat lapset yhdessä 
aikuisen tai aikuisten kanssa! Tervetuloa siis mukaan isät, äidit, kummit, mummit ja vaarit!
Hinta 10e / perhe
Käteismaksu/korttimaksu

Tanssia nuorille ja aikuisille:
Klo 11.30-12.25 Just Dance!
Helppoja tanssisarjoja vaihtelevaan musiikkiin. Tunti ei edellytä aikaisempaa tanssikokemusta, 
mutta ei siitä haittaakaan ole. Tervetuloa jorailemaan ja hikoilemaan!
Klo 12.30-13.25 Improvisaatio
Tanssi-improvisaatiota eri lähestymistavoista
Klo 13.30 – 14.25
Venyttely ja rentoutus
Hinta 8e /tunti TAI 20e / kaikki kolme tuntia.
Käteismaksu / korttimaksu / Sporttipassi / Smartum / Edenred
Tunnit käyvät myös tanssituntien korvaustunteina. Muista ilmoittautua, vaikka korvaisit tunteja ja 
täyttää korvauslipuke, joita löytyy toimipaikkojen ilmoitustaululta!

Moves 2020  tanssitapahtuma Karkkilassa la 4.4.
Nuori Kulttuuri Moves 2020 Karkkilan aluetapahtuma järjestetään la 4.4. Kyseessä on iso 
tapahtuma, johon on tulossa paljon tanssiryhmiä ympäri läntistä Uuttamaata. Vinhastakin on 
ilmoitettu mukaan useampi ryhmä. Lisätietoa tapahtumasta osallistuvien ryhmien omilta 
opettajilta. Tervetuloa myös kaikille katsomaan ja nauttimaan koko päiväksi tanssista Karkkilan 
liikuntahalliin ja Karkkilasaliin! Tapahtumaan on vapaa pääsy!

Vinhan yhdistyksen hallitukseen uusia jäseniä ja vuosikokous
Tanssiopisto Vinhan toimintaa ylläpitää Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry, johon etsitään 
vuodelle 2020 uusia hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsenet ovat oppilaiden vanhempia ja 
aikuisoppilaita. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Jos olet kiinnostunut tulemaan 
mukaan taustayhdistyksen toimintaan, ole yhteydessä: varpu@vinha.net p. 0400 244 916
Yhdistyksen vuosikokous pidetään ma 23.3.2020 klo 18 Karkkilassa Kansankulmassa (Helsingintie 
54, 03600 Karkkila). Tervetuloa kaikki kiinnostuneet!

Kevään Tanssi kuvassa! – esityksessä esiintyvät ryhmät 
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Alla olevat ryhmät esiintyvät kevään Tanssi kuvassa! - näytöksessä la 25.4. Kaikki Vinhan ryhmät 
osallistuvat lukuvuoden aikana yhteen isompaan esitykseen joko syksyllä tai keväällä, pienimmät 
oppilaat ryhmän valmiuksien ja kiinnostuksen mukaan. 
Tarkempi tiedote esityksestä jaetaan maaliskuun lopussa sähköpostitse, mutta mukana olevien 
ryhmien kannattaa varata kalenteriin pe 24.4. ilta lavaharjoituksiin ja la 25.4. klo 13 ja 15 
esityksiin. Ryhmät esiintyvät molemmissa esityksissä lukuunottamatta Tanssistartti 1 ja alle 
kouluikäisten ryhmiä, jotka on ilmoitettu alla.

Nyhkälän ryhmät:
Tanssi 3 v., tiistai, Milla (vain klo 15 näytös)
Tanssi 4 v., tiistai, Milla (vain klo 13 näytös)
Tanssi 4-5v. torstai, Mari (vain klo 15 näytös)
Tanssi 5 v., keskiviikko, Ville (vain klo 13 näytös)
Tanssi 6 v., keskiviikko, Ville (vain klo 15 näytös)
Tanssistartti 1, keskiviikko, Ville (vain klo 15 näytös)
Tanssistartti 2, keskiviikko, Aino
Nyky 1, keskiviikko, Ville
Nyky 2, keskiviikko, Aino
Nyky, aikuiset, maanantai, Pauliina
Baletti 1, maanantai, Pauliina
Baletti, tossut, tiistai, Pauliina
Jazz 1, tiistai, Milla
Jazz 2, keskiviikko, Aino
Urban 1, torstai, Jérémy
Urban 4, torstai, Jérémy
Urban 5, maanantai, Suvi
Esitysryhmä, torstai, Milla

Siirilän ryhmä:
Baletti 1, torstai, Pauliina

Kuoppanummen ryhmä:
Tanssistartti, torstai, Ville (vain klo 13 näytös)

Vinhan maaliskuun blogitekstin on kirjoittanut Pauliina. Käy lukemassa!
http://vinhatanssiopisto.blogspot.com/2020/03/korjaa-kayta-uudelleen-kierrata.html




