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Tanssisyksy lähenee uhkaavasti loppuaan ja Tanssi kuvassa! -esitys oli toissa viikonloppuna
Vihdin kirkonkylän liikuntahallissa. Suuri kiitos vielä kaikille esiintyjille, opettajille ja muille 
esityksen järjestelyssä mukana olleille. Esitys- ja harjoituspäivät sujuivat mukavasti ja mielestäni 
esityksessä oli hyvä yhdessä tekemisen meininki! 

Vinhalle merkittävä avustus
Tanssiopisto Vinha on hyväksytty taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaiseen 
valtionosuusrahoituksen piiriin vuoden 2020 alusta.  Avustuksen piirissä on koko Suomessa 14 
tanssioppilaitosta ja avustus on jatkuva. Edellisen kerran avustuksen piiriin on voinut hakea 10 
vuotta sitten. Avustus on merkittävä Vinhan toiminnan vakauttamiseen ja kehittämiseen 
eteenpäin. Odotamme Vinhassa tulevaa jännittyneinä, mutta myös uudella tavalla valoisin mielin.

Tanssi kuvassa!- esitystaltiointi
Tanssi kuvassa! -esitys taltioitiin Vinhan puolesta ja taltioinnin linkin saa itselleen liittymällä Vinhan
jäseneksi vuodelle 2019. Liittyminen onnistuu seuraavan linkin kautta :
www.lyyti.in/jasenyysvinha2019
Jäseneksi liittyneille lähetetään linkki esitystaltiointiin vuodenvaihteen jälkeen.

https://www.lyyti.in/jasenyysvinha2019


Tanssiaikataulua
Syksyn viimeiset tanssitunnit pidetään muutaman seuraavan viikon aikana. Opettajat tiedottavat 
ryhmiään syyslukukauden viimeisien tuntien päivistä. 
Kevätlukukausi alkaa ja tanssitunnit jatkuvat ti 7.1.2020 alkaen. Taaperoryhmien osalta tunnit 
jatkuvat vasta ma 13.1.2020. Ilmoittautuminen on voimassa automaattisesti myös 
kevätlukukaudella. Muistathan ilmoittaa tuntimuutokset toimistoon ennen tanssituntien 
jatkumista! (toimisto@vinha.net p. 040 588 9847)

Vinha esiintymässä Karkkilan Itsenäisyyspäivän juhlassa pe 6.12. klo 12.30 Karkkilasalissa
Karkkilan esitysryhmä on mukana Karkkilan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa pe 6.12. klo 
12.30 Karkkilasalissa. Potretti esityksen on koreografioinut yhdessä Mari Rautiainen ja esiintyjät. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Perinteiset joulujuhlat ti 10.12. klo 18 Kuntalassa Vihdin kirkonkylällä
Vihdin museo järjestää perinteiset joulujuhlat ti 10.12. klo 18 Kuntalassa (ent. kirjasto). Juhlassa on
mukana Siirilän Tanssi 3-4-vuotiaiden ryhmä Varpun johdolla. Juhlaan on vapaa pääsy ja kaikki 
kiinnostuneet tervetuloa!

Lopputyöt ja omat tanssit la 18.1.2020 klo 16 Karkkilassa
Vinhan kaikki oppilaat (pois lukien varhaisiän oppilaat = alle kouluikäiset) opiskelevat Vinhassa 
taiteen perusopetuksen yleistä tai laajaa oppimäärää. Lopputyö on osa laajan oppimäärän 
syventäviä opintoja ja tänä vuonna kolme oppilasta ovat valmistaneet lopputyönsä, jotka nähdään 
la 18.1.2020 klo 16 Karkkilassa. Alkuperäisestä tiedosta poiketen lopputyöesitykset pidetään 
Karkkilasalissa. Samassa yhteydessä kaikilla Vinhan oppilailla on mahdollisuus esittää itse 
tekemiään tansseja. Lisätietoa ja ilmoittautumislomakkeen saa omalta tanssinopettajalta. 
Ilmoittautumiset omiin tansseihin viimeistään pe 10.1.2020.

Ninni pohtii joulukuun blogissa tanssiesityksen tekemistä. 
Käy lukemassa: 
http://vinhatanssiopisto.blogspot.com/2019/12/erilaiset-reitit-tanssiesityksen-luokse.html

Ihanaa joulun odotusta ja tulevaa joulutaukoa kaikille!
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