
  

 
 
Hei tanssijat ja huoltajat! 
  
  
Tanssilan kevätnäytökset tanssitaan Kilterin koululla Myyrmäessä osoitteessa 
Iskospolku 8, 01600 Vantaa lauantaina ja sunnuntaina 4.–5.5.2019. Näytöksiä on 
yhteensä 6 kpl: molempina päivinä klo 11.00, klo 13.30 ja klo 16.00. Pääsääntöisesti 
kaikki ryhmät esiintyvät yhdessä näytöksessä (edustusryhmät useammassa). Ennen 
omaa näytöstä on kaikilla lasten ja nuorten ryhmillä näyttämöharjoitukset. Tästä 
kirjeestä selviää kaikki omaa ryhmää koskevat aikataulut.  
  
Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/2048437171939948/ 
Tanssilan nettisivuilla on nähtävissä ryhmäjaot esityksittäin sekä näyttämöharjoitusten 
aikataulut: https://www.tanssila.fi/esitykset.  
  
Tämä kirje on kirjoitettu erityisesti lasten ja nuorten esiintyjiä ja huoltajia varten. 
Aikuisoppilaat voivat kysyä mahdollisista lisäohjeista omalta opettajaltaan lisää. 
Tanssilan infopiste esiintymispaikalla auttaa myös esityspäivänä, mikäli tulee 
kysymyksiä päivän aikana. 
  
Esityspäivä 

● Lauantai 4.5. tai sunnuntai 5.5. 
● Se, missä näytöksessä oma ryhmä tanssii, lukee tässä kirjeessä alempana. 
● Näyttämöharjoitus tulee olemaan pääsääntöisesti samana päivänä ennen 

näytöstä – aika lukee tässä kirjeessä.  
● Tanssilan edustusryhmien näyttämöharjoitus pidetään perjantaina 3.5. 
● Paikalle tullaan viimeistään 20 minuuttia ennen harjoituksen alkua, lasten ryhmät 

tapaavat ala-aulassa opettajan ilmoittamana aikana (lukee tässä kirjeessä). 
● Pukuhuoneet selviävät esityspäivänä esityspaikalla. 
● Infopisteestä voi kysyä kysymyksiä liittyen aikatauluihin/pukuhuoneeseen yms. 
● Nuorimmat esiintyjät esiintyvät ensimmäisten joukoissa, jonka jälkeen he 

pääsevät katsomaan loppunäytöksen vanhemman syliin/viereen. 
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● Käsiohjelman saa maksutta ja siitä selviää, milloin ovet aukeavat esityksen 
aikana, jolloin siihen mennessä esiintyneet lapset pääsevät vanhempiensa syliin 
katsomaan loppunäytöksen. 

● Lapset, jotka esiintyvät esityksen loppupuolella pääsevät katsomaan alkuosaa 
esityksestä katsomon etummaisiin riveihin oman opettajan tai jonkun muun 
Tanssilan huoltajan kanssa. Opettaja hakee esiintyjät hyvissä ajoin kulissiin 
ennen omaa esitystä.  

● Ne ryhmät, jotka esiintyvät siinä vaiheessa, jolloin ovet eivät välissä enää aukea, 
ovat opettajan huomassa katsomassa muita esityksiä katsomon etuosassa. 

● Vanhemmat voivat tulla hakemaan lapsensa pukuhuoneesta esityksen jälkeen, 
ellei lapsi ole tullut syliin näytöksen alkuvaiheessa. 

● Esiintymisen pedagogiikkaan kuuluu myös toisten esitysten seuraaminen osana 
tanssikasvatusta – kaikki pääsevätkin katsomaan muiden esityksiä omassa 
näytöksessään. 

● Esiintyjät eivät tarvitse lippua. Vanhemmille, sisaruksille sekä muille tutuille ja 
sukulaisille liput ovat myynnissä verkkokaupasta (edullisemmin) tai tuntia ennen 
ovelta. Lipputulot käytetään teatterin vuokraan, opettajien palkkoihin sekä 
esitysten pukuja ja tanssituntien tarvikkeita varten. Käyttämättömiä lippuja 
Tanssila ei lunasta takaisin.  

● Jos saman perheen sisarukset esiintyvät eri näytöksissä, saavat vanhemmat 
yhden näytöksen lipuilla käydä katsomassa kaikkien lastensa näytökset. Myös se 
sisarus, joka ei esiinny kyseisessä näytöksessä, saa olla katsomassa esiintyvän 
sisaruksensa näytöstä joko vanhemman sylissä tai mahdollisella vapaalla 
paikalla. 

● Liput myydään Lippuautomaatin kautta www.lippuautomaatti.fi/tanssila 
● Liput tulevat myyntiin maanantaina 15.4. klo 9.00. 

  
Esityksestä 

● Esityspäivä on usein jännittävä, joten vessassa kannattaa käydä tarpeeksi usein 
● Toivomme vanhemmilta esiintyjän kannustusta – joskus lavalle meno on liian 

jännittävää tai ei onnistu, jos on esimerkiksi sairaana. Esityksen seuraaminen 
myös katsomosta on osa tanssikasvatusta ja voi olla hyvä keino päästä samaan 
tunnelmaan ja saada samoja kokemuksia kuin tanssikaverit. 

● Esityspäivänä on paikalla kymmeniä tanssijoita ja kuhinaa riittää niin opettajilla 
kuin tanssijoillakin – tämä on hyvä huomioida ja varata tarpeeksi aikaa mm. 
vessassa käyntiin, asujen vaihtoon, harjoituksiin kulkemiseen yms. 
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● Esityksen seuraamisessa toivomme myös vanhempien esimerkkiä hyvien 
teatteritapojen suhteen (ei liikuta tai jutella esitysten aikana yms.). 

● Hiukset kiinni opettajan sanomalla tavalla (lukee tässä kirjeessä) ja tarvittavat 
vaatteet/asusteet mukaan. 

● Esityksen jälkeen palautetaan esiintymisvaatteet ja hiuskoristeet 
pukuhuoneeseen. Asuja saattaa käyttää toinen ryhmä toisessa näytöksessä, 
joten kohtelemmehan asuja kauniisti ja muistamme palauttaa kaikki tarvikkeet 
takaisin! 

● Näyttämöharjoitus ennen esitystä on vain esiintyjille. Tämän aikaan vanhemmat 
voivat odottaa, vaikka buffetin herkuista samalla nauttien. Näyttämöharjoitus on 
kuin tanssitunti ja sujuu parhaiten, kun paikalla on vain tuttu opettaja. 
Näyttämöharjoitusten aikataulu on tiukka, joten tämänkin vuoksi on tärkeää, ettei 
ihmisiä näyttämöharjoitustilanteessa ole liikaa paikalla. Vanhemmat näkevät 
esityksen juhlassa. 

  
Esityksen taltiointi 

● Esityksissä on valokuvaaja, joka ottaa esityksistä kuvia. Kuvat tulevat esitysten 
jälkeen internetiin, josta jokainen esiintyjä tai esiintyjän perhe voi myös itselleen 
kuvia muistoksi ladata. 

● Esitykset taltioidaan Tanssilan puolesta myös videolle. Videon voi ostaa itselleen 
jälkikäteen osoitteesta www.solidsport.com/tanssila. 

● Toivomme, etteivät katsojat kuvaisi näytöksiä, vaan antavat kaikille 
kanssakatsojille rauhan nauttia esityksistä ilman edessä loistavia kännyköitä. 

● Taltioitua materiaalia voidaan käyttää tanssikoulun mainonnassa mm. 
nettisivuilla. 

  
Harjoituksista/tunneista 

● Esitystä harjoitellaan tunneilla osana tanssituntia. Kaikki harjoittelevat, vaikka 
joku ei pääsisikään esitykseen.  

● Esityksen vaatetuksessa käytetään mahdollisimman paljon hyödyksi Tanssilan 
pukuvarastoa. Mikäli opettaja toivoo kotoa tuotavan jotain vaatetusta tai 
rekvisiittaa, hän mainitsee siitä tämän kirjeen lopussa erikseen. 

  
Katsojille tietoa 

● Liput myynnissä osoitteessa: www.lippuautomaatti.fi/tanssila. 
● Lipunmyynti aukeaa maanantaina 15.4. ja on auki aina tapahtuman alkuun asti. 
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● Liput ovat numeroimattomia, paitsi Deluxe-liput, jotka oikeuttavat numeroituun 
paikkaan katsomon keskeisellä sijainnilla. 

● Esitys kestää n. 60 minuuttia, esityksessä ei ole väliaikaa. 
● Ovet aukeavat esitykseen viimeistään 10 minuuttia ennen esityksen alkua. 
● Tapahtumapaikalla on buffet, kukkamyyntiä ja arpajaiset, Tanssilan 

edustusryhmien vanhempaintoimikunnan järjestämänä varainkeruuna, joissa on 
käytössä vain käteismaksu. Paikalla on myös TDanceshopin myymälä, jossa käy 
käteisen lisäksi korttimaksu. Paikan päältä voi ostaa lippuja, jos näytös ei ole 
loppuunmyyty, ja lipunmyynnissäkin voi maksaa kortilla.  

● Kilterin koulun pihalle pääsee hyvin autolla ja Kilterin vieressä on runsaasti 
parkkitilaa (osa paikoista maksullisia). Parkkitilaa on myös Myyrmannin 
kauppakeskuksen yhteydessä.  

● Paikalle pääsee hyvin myös junalla (junat I ja P) ja bussilla (muun muassa 
Kampista bussi 39, Elielinaukiolta bussi 413, Tikkurilasta bussi 311A ja Rastilasta 
bussi 560). 
 
 
 

              
  
Tunnelmia Kilterin koulun auditoriosta 



 

Oma opettaja tiedottaa: 
 
Ryhmä: 
Opettaja: 
Esityksen teema: 
  
Tule paikalle: 
(Opettaja hakee ala-aulasta tähän kellonaikaan koko ryhmän pukuhuoneeseen.) 
  
Mitä mukaan: 
  
Miten hiukset: 
  
Näyttämöharjoitus on klo                        ja esitys klo   
  
Jos näyttämöharjoituksen ja esityksen välissä on odotteluaikaa, ovat lapset tällöin 
vanhempien vastuulla. Tässä välissä on hyvä käydä vessassa, mahdollisesti syödä 
jotain eväitä, käydä buffetissa tms. Esiintymisvaatteita ei palauteta takaisin ennen 
esitystä – ethän siis sotke vaatteita syödessä, vaan pidät päällä esim. hupparin tai 
vaihdat vaatteet syömisen ajaksi. Lapset voi tuoda pukuhuoneeseen opettajan luokse 
15 minuuttia ennen näytöksen alkua, jolloin opettaja ottaa lapset vastuulleen.  
 


