Usein kysytyt kysymykset Tanssilan
erikoisryhmistä

Mitä eroa on intensiivi- ja edustusryhmillä?
- Intensiiviryhmät eivät vaadi samanlaista sitoutumista kuin edustusryhmät.
Edustusryhmäläisten treenikerrat lisääntyvät iän myötä, mutta intensiiviryhmäläisillä on
iästä riippumatta aina kerran viikossa intensiiviryhmän kanssa harjoitus sekä sen lisäksi
yksi vapaavalintainen tekniikkatunti. Intensiiviryhmäläiset saavat toki ottaa niin monta
ylimääräistä viikkotuntia kuin haluaa!
Edustusryhmäläisten opetussuunnitelmaan kuuluu myös erilaiset intensiivit, leirit ja kisat.
Intensiiviryhmäläisillä on myös mahdollisuuksia yhteistyöhön edustusryhmien kanssa yhteisiä esityksiä, tempauksia ja tiiviskursseja!
Miten edustusPLUS eroaa edustusryhmistä?
- EdustusPLUS ryhmät ovat niille tanssijoille, ketkä haluavat painottaa entistä enemmän
klassista balettia. Edustusryhmiin verrattuna PLUS-ryhmillä on enemmän treenejä ja
vahvempi klassisen baletin painotus. PLUS-ryhmiin haetaan joka vuosi uudestaan, toisin
kuin edustusryhmiin.
Voinko hakea useampaan ryhmään kerralla?
- Tottakai! Erittele vain hakuvaiheessa raadille mihin haet ensisijaisesti ja järjestys sen
jälkeen, jos ryhmiä on useampi kuin kaksi. Muista myös täyttää kaikkien ryhmien
hakuvaatimukset!
Minkä ikäisenä voi hakea intensiiviryhmään?
- Suositus on n. 7v.+ ja ylärajaa ei ole. Myös aikuisille on intensiiviryhmät niin baletissa
kuin showtanssissakin!
Kuinka taitava pitää olla hakeakseen edustusPLUS-ryhmään?
- EdustusPLUS-koulutukseen tullaan oppimaan, joten täydellisyyttä emme hae! Tärkeintä
on motivaatio oppia ja innostus tanssiin. EdustusPLUS-ryhmiin hakijoilta raati katsoo
myös musikaalisuutta, koordinaatiota sekä kehon linjoja. Koska koulutus on korkealle
tähtäävää, odotamme hakijoilta tanssitaustaa klassisesta baletista. Kannustamme
kaikkia kiinnostuneita hakemaan ryhmiin!
Hakutilaisuus meni ohitse. Voinko hakea ryhmiin kesken kauden?
- Ota yhteyttä toimistoomme niin katsotaan mikä tilanne on! Sähköpostimme on
info@tanssila.fi

Mitä eroa on Eclipsellä, Miragella ja Serenadella?
- Kaikki kolme ovat nuorten erikoisryhmiä, jotka on suunnattu n. 15-19-vuotiaille
tanssijoille. Eclipse on nykytanssin, Mirage showtanssin ja Serenade baletin
erikoisryhmä. Mirage on tarkoitettu niille tanssijoille, jotka haluavat keskittyä
showtanssin liikekieleen ja esiintymiseen. Mirage-ryhmän harjoitukset ovat kerran
viikossa (120min). Harjoituksissa tehdään showtanssiesityksiä sekä hiotaan niissä
tarvittavaa tekniikkaa. Eclipse-ryhmä on kokeellisen nykytanssin liikeprosessointi- ja
näyttämöryhmä. Eclipse on suunnattu nuorille perustekniikan omaaville nuorille
tanssijoille, jotka ovat kiinnostuneita esiintymään ja kehittämään siten osaamistaan.
Eclipse-ryhmän harjoitukset ovat kerran viikossa (120min). Serenaden tanssijat
treenaavat Smaragdien ryhmän viikoittaisten tekniikka- ja harjoitustuntien lisäksi kolme
kertaa viikossa omilla baletin tekniikka- ja harjoitustunneillaan. Serenade on tarkoitettu
niille tanssijoille, jotka haluavat päästä tanssiharrastuksessaan vaativalle tasolle ja
ryhmän toiminta on suunniteltu niin, että se antaa valmiuksia kohti tanssijan
ammattilaisuutta ja tanssin ammatillisia opintoja.
Treenaako PLUS-ryhmäläinen vain balettia?
- PLUS-ryhmien lisäkoulutus on klassisen baletin koulutusta. PLUS-ryhmien jäsenet
käyvät joko Ametistien tai Smaragdien kanssa samoilla tekniikka- ja harjoitustunneilla
baletin, nyky- ja showtanssin, sekä kehonhuollon ja latinoshown viikkotunneilla. Lisäksi
PLUS-ryhmien tanssijat osallistuvat Ametistien ja Smaragdien ryhmien kanssa
edustusryhmien leiri-, tiiviskurssi-, esiintymis- ja kilpailutoimintaan. Eli myös muita
tanssilajeja on runsaasti koulutuksessa!
Esiintyvätkö kaikki Tanssilan oppilaat?
- Kyllä! Tanssilan kevät- ja joulunäytöksissä kaikki ryhmät pääsevät ammattitasoiselle
lavalle. Esitystä harjoitellaan kauden aikana. Edustusryhmäläiset ja jotkut
intensiiviryhmät osallistuvat myös kisoihin, joista kerätään myös esiintymiskokemusta.
Mistä tiedän mihin edustusryhmään haen?
- Tanssilassa on kahdeksan edustusryhmää sekä edustusPLUS-ryhmät. Hakuvaiheessa
riittää tietää haetko ensisijaisesti PLUS-ryhmään vai et. Jos et hae PLUS-ryhmään niin
ei ole niin tarkkaa mihin ryhmään haet, raati osaa suositella oikeaa ryhmää!
Mistä tiedän mihin intensiiviryhmään haen?
- Tanssilassa on neljä eri intensiiviryhmä tasoa. Korallit, Kristallit, Jadet sekä Helmet.
Koralleissa ja Kristalleissa on ala-asteikäisiä tanssijoita, Jadeissa yläaste- ja lukioikäisiä.
Helmet on aikuisille. Hakuvaiheessa raati osaa suositella oikeaa ryhmää, joten oikean
ryhmän valinnasta ei tarvitse huolehtia!
Missä on edustusryhmäläisten harjoitukset?
- Edustusryhmäläiset harjoittelevat pääsääntöisesti Metsälässä.
EdustusPLUS-ryhmäläisillä on myös Haagassa harjoitukset.

Pitääkö ryhmiin hakea joka vuosi uudestaan?
- Intensiivi- ja edustusryhmissä oppilaspaikkaa ei menetä. EdustusPLUS-ryhmissä
oppilaspaikkaa ei automaattisesti säilytä vuodesta toiseen. Serenade-ryhmään haetaan
joka vuosi uudestaan.
Minkä ikäisille edustusPLUS-ryhmät ovat?
- Etude on suunnattu n. 10-14-vuotiaille ja Serenade n. 15-19-vuotiaille.
Voinko hakea Mirageen tai Eclipseen vaikka en ole edustusryhmässä?
- Voit! Jos et ole edustusryhmässä, suosittelemme että kävisit ainakin yhdellä toisella
viikkotunnilla erikoisryhmän harjoitusten lisäksi.

