


Oppilastiedote marraskuu

Tanssi kuvassa! -esitys lähestyy
Vinhan tanssisyksy huipentuu la 23.11. olevaan Tanssi kuvassa! -esitykseen Vihdin campuksen 
liikuntahallissa klo 13 ja 15. Esiintyville ryhmille on lähtenyt tiedote esitystä koskien tällä viikolla. 
Tervetuloa kaikille katsomaan esitystä! Lippuja ennakkomyynnissä Siirilän ja Nyhkälän 
toimipisteissä.

Rölli ja Metsänhenki-esitykset jatkuvat koko marraskuun
La 26.9. oli ensi-illassa Vihdin teatterin Rölli ja Metsänhenki –esitys, jossa on mukana Vinhan 
tanssiryhmä. Esityksiä on joka lauantai ja sunnuntai klo 15 Nummelassa Ammattikoulun 
Auditoriossa su 1.12. asti. Tarkemmat tiedot tämän viestin lopussa olevasta mainoksesta. 
Tervetuloa kaikille katsomaan koko perheen esitystä!

Just Dance! –tanssisunnuntaissa 17.11. kaikille jotain!
Karkkilassa Nyhkälän koululla vietetään Just Dance! –tanssisunnuntaita 17.11.
Ilmoittaudu mukaan pe 15.11. 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 täyttää korvauslipuke, joita löytyy 
toimipaikoista!

Peruttujen tuntien korvauspäivä la 14.12.
Tanssisyksyyn on mahtunut harmittavan paljon tuntien muutoksia. Osalle tunneista on onneksi 
saatu sijaisopettajia ja osa perutuista tunneista on saatu korvattua viikkoaikataulun puitteissa. 
Peruttuja tunteja voidaan korvata myös la 14.12. Nyhkälässä ja Siirilässä korvauspäivän puitteissa. 
Tarkempi aikataulu ja korvattavat ryhmät tiedotetaan lähempänä.

Vinha mukana joulukadun avajaisissa
Karkkilassa vietetään perinteisiä joulukadun avajaisia su 24.11. ja Vinhasta joulukadun avajaisissa 
on mukana Nyhkälässä torstaisin kokoontuva esitysryhmä Marin johdolla.
Vihdin kirkonkylällä joulukadun avajaiset ovat pe 29.11. ja mukana Vinhasta Tanssistartti 1 -ryhmä.

mailto:milla@vinha.net


Pauliina kysyy blogipostauksessaan Mitä kuvassa näet?
Marraskuun Vinhan blogipostauksen on kirjoittanut Pauliina. Käy kurkkaamassa postaus täältä:
http://vinhatanssiopisto.blogspot.com/2019/11/mita-kuvassa-naet.html
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