
Tanssi sanoissa! -esitystiedote 6.11.2020
Tanssi sanoissa! -esitys järjestetään tänä syksynä koronaepidemiatilanteen vuoksi 
etäesityksenä. Kuvausta varten Vihdin kirkonkylän liikuntahalliin (Nietoinkuja 6, 03400 
Vihti) rakennetaan tanssiesitystila sermeineen, tanssimattoineen ja äänikalustoineen. 
Esitykset kuvataan ja editoidaan ammattitasoisesti Joenrinne Filmsin toimesta pe 20.11. ja
la 21.11. Jokaiselle ryhmälle tulee oma kuvausaika lavalle. Katso aikataulu alta. Etäesitys 
striimataan katsojille la 5.12. klo 17.  

 

VIDEON KUVAUSPÄIVÄT pe-la 20.-21.11.
Ryhmäkohtainen kuvausaikataulu on tiedotteen lopussa.
Kuvauspäivänä paikalla tulee olla 30 minuuttia ennen oman ryhmän kuvausajan alkua.

Sisään liikuntahalliin tullaan rakennuksen etuosassa olevien pukuhuoneiden kautta eli 
ulkoa suoraan pukuhuoneisiin, jotka on jaettu ryhmittäin. Löydät ulko-ovesta oman ryhmän
nimen. Opettajat tulevat päästämään ryhmät sisään. Pienemmät esiintyjät saatetaan 
pukuhuoneeseen, jossa opettaja on oppilaita vastassa. Tarvittaessa opettaja pyytää 
ryhmälle apuvanhemman auttamaan esityspukujen vaihtamisessa. 

Kuvauksen jälkeen huoltajat voivat tulla hakemaan oppilaita opettajan ohjeistuksen 
mukaan tai 15 min kuvausajan päättymisen jälkeen.

LIPUT LAUANTAIN 5.12. klo 17 TANSSI SANOISSA! -ETÄESITYKSEEN
Etäesitykseen myydään lippuja kuten tavalliseenkin esitykseen. Esiintyjiä ei lueta katsojiksi
eli esiintyjää ei tarvitse laskea kotikatsomon henkilömäärään lippuja ostaessa.



Tänä syksynä esityksessä on myös opettajien oma esitys! Opettajien esitys on nähtävissä 
vain lauantain 5.12. lähetyksessä. Lisäksi etäesitykseen on suunnitteilla livechat, jossa 
katsojat voivat kommentoida ja reagoida esityksiä reaaliajassa.

Alennuslippu koskee alle 15-vuotiaita, opiskelijoita, työttömiä, eläkeläisiä, varusmiehiä ja 
Vinhan ei-esiintyviä oppilaita. Voit ostaa alennushintaisen lipun, jos kotikatsomossa on 
yksikin alennuslippuun oikeutettu henkilö. Kaikukortti käy esityksen lipunmyynnissä. 
Olethan Kaikukorttilipuista yhteydessä toimistoon: toimisto@vinha.net.

Lippuhinnat:
Kotikatsomossa 1-2 hlöä                                         15 euroa / 10 euroa
Kotikatsomossa 3-10 hlöä                                       30 euroa / 25 euroa           
Kannustuslippu, ei katsojamäärärajoitetta               50 euroa

Videoesitys striimataan keikalla.fi -sivuston kautta.

Lippuja voi ostaa osoitteesta: Lippu.fi

Kutsu mukaan kummit, mummit ja kaverit kauempaakin! Jaa lippulinkkiä ja peukuta Vinhaa
somessa - nyt on hyvä hetki osoittaa tukea Vinhalle ja taiteen perusopetustoiminnalle. 
Tuleva Tanssi sanoissa! -etäesitys on ainoa opiston maksullinen esitys tänä vuonna ja 
siten merkittävässä osassa opiston talousnäkökulmastakin. Kiitämme kaikkia tuesta!  

TANSSIYHDISTYKSEN JÄSENYYS
Kevään ilmoittautumisen yhteydessä jäsenlahjana on ilmoitettu annettavan esitysten 
tallennelinkki. Tallenne on sama kuin Tanssi sanoissa! -etäesitys ilman opettajien esitystä. 
Linkki jaetaan jäsenille vuoden vaihteen jälkeen.

Yhdistyksen vuosittaista jäsenetua myönnettäessä ei tiedetty, että myös itse esitykset 
tulevat olemaan tänä vuonna videomuodossa. Toivomme, että mahdollisimman moni 
haluaisi osallistua Tanssi sanoissa! -etäesityksen ensi-iltaan lauantaina 5.12. tästä 
päällekkäisyydestä huolimatta.        

Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistyksen jäseneksi vuodelle 2020 on edelleen mahdollista 
liittyä osoitteessa:

https://www.lyyti.fi/reg/jasenyysvinha2020     

KUVAUSTEN KORONA-OHJEISTUS
Etäesityksen kuvauksissa on voimassa samat korona-ajan ohjeistukset kuin muutenkin 
Vinhan toiminnassa. Yläkouluikäisten oppilaiden osalta maskinkäyttöä suositellaan ja 
aikuisoppilaiden osalta maskinkäyttöä edellytetään. Esiintyvät oppilaat ottavat maskit pois 
vain varsinaisen kuvauksen ajaksi. Jos olet mukana useamman ryhmän kuvauksissa sinun
tulee poistua kuvaustiloista väliajaksi.

KUVAUS JA ESITYSLUPA

mailto:toimisto@vinha.net
http://r.lyyti.com/lnk/BAAAASz1v5kAAAAAAAAAAFvQongAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBfpU0ANqbOfu0NQHirhpTfq_KvwQAFNnQ/2/JZMV_SGFyNZLYBX6DzsAhw/aHR0cHM6Ly93d3cubHl5dGkuZmkvcmVnL2phc2VueXlzdmluaGEyMDIw
http://r.lyyti.com/lnk/BAAAASz1v5kAAAAAAAAAAFvQongAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBfpU0ANqbOfu0NQHirhpTfq_KvwQAFNnQ/1/v2z9f88drgDAkbafNZVPXA/aHR0cHM6Ly93d3cubGlwcHUuZmkvZXZlbnRzZXJpZXMvdGFuc3Npb3Bpc3RvLXZpbmhhLXRhbnNzaS1zYW5vaXNzYS0yODQyMTU1Lw
http://keikalla.fi/


Kaikilta Tanssi sanoissa! -esitykseen osallistuvilta oppilaita tarvitaan erikseen kuvaus- ja 
esityslupa koskien. Käythän siis hyväksymässä luvan seuraavan linkin kautta 

viimeistään su 15.11. mennessä: www.lyyti.in/tanssisanoissa_kuvauslupa

 
ESITYSTEN PUVUSTUS
Esitys puvustetaan Vinhan toimesta. Opettajat tiedottavat omia ryhmiään puvustuksesta ja
pukujen sovittamisesta. Kenenkään oppilaan ei edellytetä ostavan esitystä varten uusia 
vaatteita, mutta kotoa voidaan pyytää apua puvustuksen toteutukseen. Puvustukseen 
tarvitaan jonkin verran myös talkooapua. Kerrothan, mikäli voit auttaa lapsesi tai jonkin 
muun ryhmän puvustuksessa. Lisätietoja voi kysellä omalta opettajalta.

KUVAUSAIKATAULU:
Saavu paikalle 30 min ennen oman kuvausvuorosi alkua! 

Pe 20.11.2020
klo 18.00-18.30 V- Nyky 2, Saana
klo 18.30-19 K- Urban 4, Jeremy
klo 19-19.30 K- Esitysryhmä, Mari 
klo 19.30-20 V- Jazz, Saana
klo 20-20.30 K-Urban 5, Suvi
klo 20.30-21 V- Urban aik., Jeremy

La 21.11.2020
klo 9.00-9.20 V- Tanssi 5v., Varpu
klo 9.20-9.40 N-Tanssi 5v., Ville
klo 9.40-10.00 V- Tanssistartti 1+2, Saara
klo 10-10.30 K-Baletti 1, LAURA (Pauliina)
klo 10.30-11 K-Nyky 1, Ville
klo 11-11.30  V- Nyky 1, Saara
klo 11.30-11.50 V-Tanssi 4v., Varpu
klo 11.50-12.20 TAUKO
klo 12.20-12.40 N- Tanssistartti, Ville
klo 12.40-13  V- Tanssi 6v., Varpu 
klo 13-13.30 Moves Jazz, Saana
klo 13.30-13.50 N- Tanssi 6v., Ville
klo 13.50-14.20 V- Nyky 3, Saana
klo 14.20-14.40 N- Tanssi 3-4v. Ville
klo 14.40-15.00 K- Balettitossut, LAURA (Pauliina)
klo 15.00-15.30 TAUKO
klo 15.30-16 V- Urban 1, Ninni
klo 16-16.30  V-Baletti 2,  LEENA (Pauliina) 

http://r.lyyti.com/lnk/BAAAASz1v5kAAAAAAAAAAFvQongAAP-JNIAAAAAAAAVvlQBfpU0ANqbOfu0NQHirhpTfq_KvwQAFNnQ/3/1Ae7U_SeyJd52qjh2PNHOA/aHR0cDovL3d3dy5seXl0aS5pbi90YW5zc2lzYW5vaXNzYV9rdXZhdXNsdXBh


klo 16.30-17 Moves Nyky, Aino/Saana
klo 17-17.30  K + V Aikuisbalettiryhmät, LEENA (Pauliina)

 

Ryhmäkohtaiset tiedustelut suoraan omilta opettajilta:

Jérémy Gaudibert, puh. 0400 240 916, jeremy@vinha.net 

Laura Aaltonen, p. 0400 599 290, laura@vinha.net (Pauliinan ryhmät Karkkilan ryhmät)

Leena Harjunpää, puh. 040 192 9420, leena@vinha.net (Pauliinan ryhmät Siirilän ryhmät)

Mari Rautiainen, puh. 0400 599 490, mari@vinha.net 

Ninni Tuovila, puh. 0400 201 353, ninni@vinha.net 

Saana Kulmala, puh. 0400 611 669, saana@vinha.net  (Myös Ainon Moves -nykyryhmä)

Saara Mikkola-Ylitolva, puh. 0400 250 941, saara@vinha.net 

Suvi Palonen, puh. 040 194 2085, suvi@vinha.net 

Ville Nylén, puh. 0400 599 012, ville@vinha.net 

Varpu Asiala, puh. 0400 244 916, varpu@vinha.net 
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