


Oppilastiedote, tammikuu 2020

Tanssitunnit pyörähtivät vauhdikkaasti käyntiin viime viikolla joulutauon jälkeen. Toivottavasti 
kaikille oli rentouttava ja mieluinen joululoma. Ainakin Vinhassa uuteen kevääseen lähdetään 
innostunein mielin.

TÄLLÄ VIIKOLLA:

Lopputyöt ja Omat tanssit la 18.1.2020 klo 16 Karkkilasalissa
Vinhan kaikki oppilaat 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 Karkkilasalissa. Samassa yhteydessä 
kaikilla Vinhan oppilailla on mahdollisuus esittää itse tekemiään tansseja. Mukaan Omiin 
tansseihin ehtii vielä ottamalla heti yhteyttä yhteyttä Varpuun (varpu@vinha.net, p. 0400 
244 916). Esitykseen on vain vapaaehtoinen pääsymaksu, joten kaikki kiinnostuneet tervetuloa 
katsomaan esityksiä!

Just Dance! –tanssisunnuntaissa 19.1. kaikille jotain!
Karkkilassa Nyhkälän koululla vietetään Just Dance! –tanssisunnuntaita 19.1.
Ilmoittaudu mukaan pe 17.1. 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!

Vinhan henkilökunnassa muutoksia
Tammikuun lopulla Vinhan henkilökunnassa tapahtuu muutoksia, kun tanssiopettaja Ninni Tuovila 
jää äitiyslomalle. Ninniä sijaistamaan tulevat maanantai-iltoihin Suvi Palonen, tiistai- ja torstai-
iltoihin Jérémy Gaudibert ja keskiviikot opettaa kahdessa jaksossa Vinhasta tutut Varpu Asiala ja 
Saara Mikkola-Ylitolva. Ihanaa äitiyslomaa ja loppuodotusta Ninnille! Lisäksi Sara Riihiaho 
palkataan helmikuun 2020 alusta Vinhan vakituiseksi toimistotyöntekijäksi ja hän jatkaa 
monipuolista työtään Vinhan toimistolla. 
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Vinha tanssikuvakilpailu 7.1. – 31.3.2020
Vinhassa on tanssittu ja tanssitaan lukuvuonna 2019-2020 Tanssi kuvassa! -teeman ympärillä niin 
esityksissä kuin tanssitunneillakin. Keväällä järjestetään myös kaikille avoin tanssivalokuvakilpailu, 
johon voit osallistua lähettämällä kuvan DM:nä Instagramissa @tanssiopistovinha tai sähköpostilla
toimisto@vinha.net. Lisäksi postaa kuva mahdolliselle omalle IG-tilille käyttäen tunnistetta 
#vinhatanssikuvakilpailu. Julkaisemme lähetetyt kuvat Vinhan Instagram-tilillä. Kevään esityksessä 
näytetään kuvia kisasta ja palkitaan joitain raadin valitsemia kuvia. Nyt kaikki kuvaamaan tanssia!

Aikuisbalettiryhmä aloitti Karkkilassa ja lukujärjestyksessä muutamia muutoksia kevääksi
Lukujärjestykseen on tullut muutamia muutoksia koskien kevättä 2020. Yhtenä muutoksena 
Karkkilassa aloitti aikuisbalettiryhmä tiistaisin klo 19.15 - 20.30. Ryhmään mahtuu vielä uusia 
tanssijoita, joten kaikki kiinnostuneet tervetuloa kokeilemaan! Kaikille ryhmille, joilla aikatauluun 
on tullut muutoksia, lähetettiin tiedote asiasta ennen joulutaukoa. Uuden lukujärjestyksen löydät 
kokonaisuudessaan Vinhan nettisivuilta www.vinha.net Lukujärjestys.

Tanssi kuvassa! -esitystaltiointi
Syksyn Vihdin kirkonkylän Tanssi kuvassa! -esitys taltioitiin Vinhan puolesta ja taltioinnin linkit 
lähetetään jäseniksi ilmoittautuneille tämän viikon aikana. Linkin voi saada itselleen edelleen 
liittymällä Vinhan jäseneksi vuodelle 2019. Liittyä voi tammikuun loppuun asti ja se onnistuu 
seuraavan linkin kautta: www.lyyti.in/jasenyysvinha2019

Tammikuun Vinhan blogipostaus
Tammikuun blogitekstin on kirjoittanut Milla. Käy lukemassa linkistä:
http://vinhatanssiopisto.blogspot.com/2020/01/oikean-musiikin-metsastysretkella.html

Esityskuvia syksyn Tanssi kuvassa!- esityksestä

Joulukuussa Sara kävi laittamassa blogiin myös valokuvia syksyn Tanssi kuvassa!- esityksestä. Niitä 
pääset katsomaan täältä: https://vinhatanssiopisto.blogspot.com/2019/12/tanssi-kuvassa-
kuvia-tanssiesityksista.html

Iloista vuoden alkua kaikille ja tavataan tanssin merkeissä! 

Terv. Varpu
Tanssiopisto Vinha
vt. rehtori
varpu@vinha.net
p. 0400 244916 
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