


Tässä lokakuun ajankohtaisia asioita Tanssiopisto Vinhalta. Lokakuun blogikirjoituksen on kirjoittanut 
Vinhassa syksyllä aloittanut tanssinopettaja Aino. Pääset lukemaan Ainon ajatuksia Tanssi kuvassa! –
teemasta, liikkeestä ja taiteesta linkin kautta: Hetken taidetta tutkailemassa - Tanssiopisto Vinhan blogi. 

Tervetuloa seuraamaan tanssitunteja avoimiin oviin 7.-11.10.2019
Tanssiopisto Vinhassa vietetään avoimia ovia tanssitunneilla viikkoa ennen syyslomaa. Tervetuloa 
katsomaan mitä tanssitunneilla on tehty alkusyksyn aikana! Avoimet ovet pidetään kaikissa 
tanssiryhmissä, ellei opettaja ole tiedottanut toisin.

Syysloma lähenee
Syyslomaa vietetään toimialueen kouluissa ja myös Vinhassa 14.-18.10.2019. Tanssitunteja ei pidetä 
näitä poikkeuksia lukuun ottamatta:
NINNIN tunnit Nyhkälässä ja Siirilässä normaalisti koko viikon.
MAANANTAINA AINON Siirilän ryhmillä tanssitunnit normaalisti
TORSTAINA MARIN Nyhkälän ryhmillä tanssitunnit normaalisti

Tanssielokuva-kurssi 11-15-vuotiaille, ilmoittaudu mukaan pe 4.10. mennessä!
Syyslomalla pidetään Vinhan ja Vihdin kuvataidekoulun yhteinen Tanssielokuva- kurssi 11-15-vuotiaille. 
Kurssilla valmistetaan yhdessä tanssielokuva ja oppilaat saavat valita painotusalueekseen kurssille 
tanssin tai mediataiteen. Kurssi pidetään to 17. – la 19.10.2019 klo 10-14 Nummelassa. Lisätietoa 
kurssista ja ilmoittautumaan pääsee seuraavasta linkistä: Ilmoittautuminen tanssielokuvakurssille. 

Lokakuussa alkavia täydentävien opintojen jaksoja!
Lokakuussa 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 9847

Karkkilassa, Nyhkälän koululla 
klo 18 - 19 Voguing
perjantaisin: 11.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.
Opettajana: Ninni Tuovila

Vihdin kirkonkylällä, Siirilässä
Torstaisin 24.10. -21.11.
Klo 17 - 18 Perhesirkus (ryhmä täynnä)
Klo 18 - 19.15 Tanssiakrobatian alkeet 7-12v. (muutama paikka jäljellä)
Klo 19.30 – 20.45 Tanssiakrobatian alkeet nuoret ja aikuiset (ryhmään mahtuu vielä)

Vinha on monessa mukana la 26.10.
La 26.10. on ensi-illassa Vihdin teatterin Rölli ja Metsänhenki –esitys, jossa on mukana Vinhan 
tanssiryhmä. Esitystiedot viestin alussa olevassa mainoksessa. Tervetuloa kaikille katsomaan koko 
perheen esitystä!

Hiidenveden Zonta –kerho järjestää yhdessä Vinhan ja Vihdin kuvataidekoulun kanssa Vihdin 
pääkirjastossa Nummelassa la 26.10. lapsille seikkailuteemaisia kuvis- ja tanssipajoja seuraavalla 
aikataululla:

Tanssipajat                             Kuvispajat
Klo 10-11 3-5-vuotiaat            klo 10-11 6-9-vuotiaat
Klo 11-12 6-9-vuotiaat            klo 11-12 3-5-vuotiaat

Kaikkiin pajoihin on vapaa pääsy ja niihin ilmoittaudutaan paikan päällä. Tervetuloa! 
Lisätietoa: Zonta-kerhon tanssi- ja kuvispajat. 

Syksyn Tanssi kuvassa! –esityksen esiintyvät ryhmät 
Alla olevat ryhmät esiintyvät syksyn Tanssi kuvassa!-näytöksessä la 23.11. Kaikki Vinhan ryhmät 
osallistuvat lukuvuoden aikana yhteen isompaan esitykseen joko syksyllä tai keväällä, pienimmät 
oppilaat ryhmän valmiuksien ja kiinnostuksen mukaan. 

http://vinhatanssiopisto.blogspot.com/2019/09/hetken-taidetta-tutkailemassa.html
https://www.facebook.com/events/427770957998587/
http://www.lyyti.in/tanssielokuvakurssi2019


Tarkempi tiedote esityksestä jaetaan lokakuun lopussa sähköpostitse, mutta mukana olevien ryhmien 
kannattaa varata kalenteriin pe 22.11. ilta lavaharjoituksiin ja la 23.11. klo 13 ja 15 esityksiin. Ryhmät 
esiintyvät molemmissa esityksissä lukuun ottamatta alle kouluikäisten ryhmiä.

Siirilän ryhmät:
Tanssi 4-v., ti Varpu (vain klo 15 näytös)
Tanssi 5-6-v., ti Varpu (vain klo 13 näytös)
Tanssistartti 1, ke Ninni
Tanssistartti 2, ma Aino
Nyky 1, ke Ninni
Nyky 2, ma Aino
Baletti 2, to Pauliina
Baletti, aikuiset, to Pauliina
Jazz, ma Aino
Urban 1, ti Ninni
Urban 2, ti Ninni
Urban, aikuiset, ti Ninni

Kuoppanummen ryhmät:
Tanssi 3-4-v., to Ville (vain klo 15 näytös)
Tanssi 5-v., to Ville (vain klo 13 näytös)
Tanssistartti, to Ville

Nyhkälän ryhmät:
Nyky 3, ti Pauliina
Baletti 2, ma Pauliina
Urban 6, ma Ninni
Urban 2 ja 3, ma/to Ninni
Esitysryhmä, to Mari

Tanssillista syksyn alkua kaikille!

Terveisin: Varpu
Tanssiopisto Vinha
vt. rehtori
varpu@vinha.net
p. 0400 244 916

mailto:varpu@vinha.net





