Hei esitysryhmäläiset!

17.8.2020

Uusi tanssivuosi Vinhassa alkaa taas – onpa hienoa päästä aloittamaan lukuvuosi tanssisalissa ja
tunnustella tanssin iloa ja läsnäoloa yhdessä. Esitysryhmän opetus alkaa keskiviikkona 19.8.2020.
Tunnit pidetään Nyhkälässä (sali 1) klo 19.15–20.30. Kokoonnumme syksyn aikana 15 kertaa,
opena olen minä, Mari.
Vinhan tämän lukuvuoden teema on ”Tanssi sanoissa!”. Esitysryhmässä pohdiskelemme mm.
äänen käyttöä ja puhetta tanssiessa sekä kirjaimia ja niiden muotoja; koitamme siis tehdä sanoista
liikettä ihan konkreettisestikin. Lisäksi mietimme erityisesti, miten tanssia voi sanoittaa ja sanoin
kuvailla. Toivottavasti innostumme myös yhdessä tekemään tanssin jonkin tekstin pohjalta, tai
ehkä jopa tekstin tanssin pohjalta.
Esitysryhmän kohdalla aikatauluja voidaan joutua välillä rukkaamaan ja esityksiä voi tulla
nopeallakin varoitusajalla. Pidättehän siis yhteystiedot toimiston suuntaan kunnossa. Sopivista
esiintymismahdollisuuksista saa vinkata – koronatilanteen rokottaessa tapahtumia, kaikki vinkit
ovat erityisen tarpeellisia! 
Tällä hetkellä tiedossa olevia päivämääriä, jotka kannattaa jo merkata varuilta kalenteriin:
ke 19.8. Opetus alkaa
ke 7.10. Avoimet ovet: tiedotamme myöhemmin tämän vuoden järjestelyistä
ke 14.10. Syysloma, ei tanssituntia
pe 20.11. ja la 21.11. Mahdollinen esiintyminen ja kenraaliharjoitukset Tanssi sanoissa!
näytöksessä Vihdin kirkonkylällä. Esitykset lauantaina klo 13 & 15.
su 29.11. Todennäköisesti Karkkilan joulunavaus, esiintyminen torilla
ke 2.12. Syksyn viimeinen opetuskerta (ellei tunteja jouduta perumaan)
Tanssitunnilla noudatamme tällä hetkellä erityistä varovaisuutta, turvavälejä ja käsihygieniaa. Alla
erityiset ohjeet esitysryhmää koskien:
Saapuminen ja poistuminen:
Ensimmäisellä kerralla:
Muista Vinhan ryhmistä poiketen Nyhkälän koululle voi, ja on toivottavaa saapua jo 10 min ennen
tunnin alkamista. Sali 1:ssä on viikolla 34 ennen esitysryhmää tauko, joten siirtyminen tanssisaliin
on turvallisinta 5 min ennen tunnin alkua. Seuraavan kerran ohjeistus käydään läpi tunnilla.
Esitysryhmän käsienpesu- ja odotustila on eteisaula.
Pese kädet heti ulkoa tullessasi ja vältä käsipesun jälkeen omien tavaroiden, kuten puhelimen
koskettelua. Opettaja hakee oppilaat eteisaulasta tunnille.
Saattamaan saa tulla enintään yksi henkilö, jos tarpeen. Tanssivaatteet vaihdetaan päälle jo
kotona. Pukuhuoneet ovat tällä hetkellä pois käytöstä. Täytä myös juomapullo valmiiksi kotona.
Jos tulet suoraan toisen salin tanssitunnilta, pese kädet tuntien välissä huolellisesti.

Tunnin päättyessä salista poistutaan ohjatusti suoraan eteisaulaan pesemään kädet. Odotustiloista
poistutaan aikailematta, jotta myös toisen tanssisalin oppilaat pääsevät lähtemään kotiin.
Tunnin aikana:
Tulethan tanssimaan vain täysin terveenä! Opettaja ohjeistaa sairaana saapunutta oppilasta
poistumaan välittömästi. Mikäli tunnet olosi sairaaksi tunnin aikana, kerro siitä välittömästi
opettajalle ja noudata ohjeita.
Tunnin aikana on mahdollista käyttää käsidesiä ja saleista löytyy myös paperinenäliinoja.
Aivasta ja yski aina hihaan tai nenäliinaan, sen jälkeen pese tai desinfioi kädet.
Valoisaa ja turvallista tanssisyksyä toivotellen,
Mari
Mari Rautiainen
mari@vinha.net
puh. 0400 599 490 (keskiviikkoisin)

