Tanssin Taikaa ry on perustettu 2005 ja yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistys tarjoaa tanssin taikaa kaikelle kansalle. Opettajillamme on lähes viidentoista vuoden ja kymmenien
tuhansien oppilaiden tuoma kokemus. Panostamme sekä laadukkaaseen opetukseen että mukavaan meininkiin - kursseilla on oltava myös kivaa. Syyskauden 2015 käynnistyessä on
seurassamme 1080 jäsentä. Syksyn kurssit käynnistyvät Vaajakosken urheilutalolla, Leppäveden koululla, Kivistön työväentalolla ja Keljon Tapiolassa. Tarjonnassamme on säännölliset
viikkokurssit eri tasoryhmille, viikonlopun tiiviskursseja, yksityistunteja sekä Latinobic- ja Zumba-tunteja. Kursseillamme voit valita itsellesi mieleiset tanssilajit ja sinulle sopivat tasot! Olemme Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n jäsen, joten jäsenemme saavat kaikki SUSELin jäsenedut. SUSELin eduista ja liitosta lisätietoja www.susel.fi
Tanssin Taikaa ry
Puheenjohtaja
Nettisivut
Lauri Pitkänen
puh. 0400-544 970
lare@tanssittaa.fi

www.tanssittaa.fi

UUSI JÄSEN: Syyskaudella liittyvälle loppuvuoden jäsenmaksu on 5 euroa.

Rahastonhoitaja
Riitta Pitkänen
puh. 040-5492110
riitta@tanssittaa.fi

JÄSENEKSI LIITTYMINEN KURSSIPAIKALLA: Maksa jäsenmaksu kurssimaksun yhteydessä. Täytä lipunmyyjällä tai ohjaajalla
olevaan jäseneksi liittymislomakkeeseen tietosi ja kirjoita siinä oleva jäsennumero itsellesi muistiin. Jäsennumero toimii jatkossa henkilökohtaisena viitteenäsi, jota käyttäen maksat esim. viikonloppukurssimaksut ja tammikuussa vuotuisen jäsenmaksun. Kuvallista
jäsenkorttia varten sinut voidaan kuvata kurssilla. Pyydä ohjaajaa
ottamaan kuva ennen kurssia tai väliajalla.

Jäsenasiat
Vesa Airaksinen
puh. 040-5889706
vesa.airaksinen@tanssittaa.fi

SÄHKÖPOSTILLA TAI NETTISIVUILLA LIITTYMINEN: Lähetä
jäsentietosi - Nimi, Postiosoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero- joko nettilomakkeella tai sähköpostitse Vesalle. Jäsenkorttiin
tarvittavan kuvan voit lähettää sähköpostitse tai maapostitse.

Sihteeri
Arja Könönen
puh. 040-588 1337
arja@tanssittaa.fi

Jäsenlehti syksy 2015

Esitä jäsenkortti aina viikkokursseilla lipunmyyjälle.
Näin olet oikeutettu jäsenhintaan. Ei –jäsenille on
viikkokursseilla on 2 euroa kalliimpi hinta.

Lehti
Johanna Heikkilä
puh. 040-7153818
jonna@tanssittaa.fi
y-tunnus 2056516-4
pankkitili:
FI59 1052 3000 1101 62

”VANHA” JÄSEN: Vuoden 2015 jäsenmaksu on 10 €.
Jos Sinulla on vihreä jäsenkortti olet hoitanut tämän vuoden jäsenmaksun. Voit maksaa jäsenmaksun myös seuran tilille Nordea FI59
1052 3000 1101 62 käytä viitteenä omaa jäsennumeroa!! Kuvallisen jäsenkortin saat noin kahden viikon kuluttua maksun maksamisesta kurssien yhteydessä tai postitse kotiin.

www.tanssittaa.fi
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Lavatanssin viikkokurssit

Tanssin Taikaa ry:n

Kursseillemme on helppo tulla. Voit tulla oman parin kanssa tai ilman omaa paria. Vaihdamme kursseillamme tanssipareja ohjatusti. Tanssiparin vaihto on suositeltavaa, sillä se edistää viennin ja seuraamisen oppimista, mutta se ei pakollista.

historiaa

Sinun ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Opetukseen voit tulla mukaan missä vaiheessa
harjoituskautta tahansa aina silloin kun itsellesi parhaiten sopii.

Tanssin Taikaa seura perustettiin 2005
tanssinohjaajien-opettajien tarpeisiin ja
sen perustajajäsenistä Arja, Riitta, Lare, Krisse ja Pepe suorittivat Suomen
Tanssiopettajaliiton tanssinopettajantutkinnon. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tehtiin yhteistyötä toisen
tanssiseuran kanssa järjestämällä viikko- ja viikonloppukursseja. Jyväskylässä säännölliset viikkokurssit pidettiin
alkuun Valorinteellä, sitten parin vuoden ajan Ahjokeskuksessa ja nyt Riitan
ja Laren tunnit ovat kotiutuneet Vaajakoskelle Urheilutalolle. Arjan kurssit
ovat olleet koko ajan Leppäveden koululla Laukaassa ja nykyään myös Kivistön työväentalolla.

Meillä on edulliset kertamaksut eikä sinun tarvitse sitoutua käymään koko syksyn kurssitarjontaa. Smartum– ja Virike-setelit sekä Sporttipassi käyvät kaikilla kursseillamme maksuksi.
Voit valita juuri sinua kiinnostavat tanssilajit. Kurssikalenterista näet jokaisen kurssi-illan
opetustanssilajin. Kursseilla on mahdollista keskittyä vaikka yhden lajin opetteluun etenevästi.
Esimerkiksi Rumba, Chacha, Samba ja Tango etenevät alkeet-, keski- ja jatkotasolle.
Tarjolla on lavatanssin opetusta alkeis-, keski- ja jatkotasolla joka viikko. Samaa tanssilajia harjoitellaan 1-3 viikkoa ja numero lajin jälkeen kuvaa kullakin tasolla etenemiskertaa.
Kysy opettajalta, jos olet epävarma siitä, mikä olisi itsellesi soveltuvin taso.



Alkeistason kursseilla opetus lähtee AINA alkeista. Alkeiskurssille tullessasi sinun ei
tarvitse osata mitään. Alkeissa voi myös kerrata ja hakea varmuutta perustekniikkaan.
Lehdessä alkeet tunnit ovat kalenterissa punaisella.



Keskitasolle voit tulla, kun tunnet jo hallitsevasi perusaskeleet, pysyt suunnilleen rytmissä ja osaat viedä tai seurata muutaman peruskuvion. Keskitasolla haetaan lisää
varmuutta perustanssiin ja saadaan valikoimaan lisää kuvioita. Lehden kalenterissa
keskitason tunteja on havainnollistettu lilalla värillä.



Jatkotaso tarjoaa haasteita pitemmälle ehtineille tanssijoille. Jatkotasolla perusrytmiä
ja perustekniikkaa muunnellaan ja saatetaan käyttää haastavampaa musiikkia. Musiikin
tulkinta on vahvemmin mukana. Keltainen väri kalenterissa tarkoittaa jatkotasoa.

Reijo ja Seija Seijesvirta järjestävät
Keljon Tapiolassa seuran puitteissa
tanssikurssit niille, jotka haluavat kehittyä juuri oman parin kanssa tanssimisessa. Muita seuran viikkokurssien
ohjaajia ovat olleet alkuvuosina Kristiina ja Pepe, jotka ohjasivat erityisesti
lattareita sekä Soile ja Päiviö Piesanen.
Yksintanssiakin on voinut harrastaa
seuran järjestämillä Latinobic, Zumba
ja Lavis tunneilla, joita vetävät sekä
Riitta että Arja. He pitävät myös usean
kansalaisopiston tarjonnassa maakunnan eri puolilla päivittäin tanssiliikuntakursseja unohtamatta pyörätuolitanssia, Asahia sekä kantri-ja rivitansseja.

Seuran puheenjohtaja Lauri Pitkänen
korostaa, että ”Tanssin Taikaa ryn
kursseilla on toimiva parinvaihto, mutta
ketään ei pakoteta vaihtamaan paria,
jos haluaa oman parinsa kanssa tanssia. Juuri toimiva parinvaihto ja yhteen
tanssilajiin kerrallaan riittävästi keskittyvä opetus ovatkin seuran tyytyväisten tanssinharrastajien palautteen pohjalta kehiteltyjä toimintatapoja. Se tekee Tanssin Taikaa rystä kaiken kansan
tanssiseuran.

Viikonloppukursseilla voit syventää osaamistasi. Kannattaa kokeilla ehdottomasti!
Muutokset ovat mahdollisia ja ne ilmoitetaan netissä seuran sivuilla www.tanssittaa.fi
keskustelupalstalla sekä facebookissa. Seuraa siis nettisivuja.
Käy liittymässä facebook-ryhmäämme! Kyseessä on suljettu ryhmä.
Liittymällä ryhmään saat aina ajankohtaista tietoa viikko- ja viikonloppukursseistamme. Liity ryhmään www.sivujen linkistä tai laita etsi kenttään Tanssin Taikaa Ry.
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”Juhlavuonna, kuten aikaisempinakin, järjestämme tanssiristeilymatkan SUSELin johdolla,
kesäteatteria sekä viikonloppukursseja ja leirejä seuran omien ohjaajien ja Suomen
huippuopettajien johdolla, pikkujoulut ja kauden päättäjäiset keväällä.” kertoo rahastonhoitajanakin toimiva Riitta Pitkänen.
”Tanssin Taikaa ry:n toiminta on ollut 10 vuoden ajan erittäin aktiivista, viikkokursseja on
ollut tarjolla 5-6 päivänä viikossa elokuustatoukokuuhun kolmella eri tasolla kattaen koko
perinteisen lavatanssien lajivalikoiman”, kertoo seuran sihteerin tehtäviä opetuksen ohella hoitava Arja Könönen. Vuodesta 2007 alkaen kesätanssikursseja on pidetty Savion lavalla ja joitakin kertoja myös Kukonhiekassa
Saarijärvellä. Uusia tanssin harrastajia innostuu aina noin 400 vuodessa. 10 vuoden aikana on ehditty kurssittaa yli kymmenen tuhatta
tanssista kiinnostunutta. Esimerkiksi vuonna
2014 järjestettiin 310 tanssikurssia ja niihin
osallistuvien liikuntasuoritusten määrä oli
10990.
Yhdistyksen jäsenmaksu on vain kymmenen
euroa. Sen maksaa vuosittain keskimäärin
1300 henkilöä, sillä edullisemman kertamaksun saa vain jäsekortilla. Sillä saa alennuksia
myös tanssipaikoille ja alan liikeisiin.

Tanssiharrastukseni
TANSSI ILO ELAMÄÄSI
Oli sateinen lauantai aamu. Läksin torille kahville ja tapasin hyvän ystäväni,
kertoi olleensa tanssikurssilla ja kehua
rötösteli oppineensa fuskua ja tykänneensä siitä. Fusku, oli kuin avaruustiedettä???
Lähde mukaan -minä- vanha nainen?
Nauravat minut ulos! Enkä minä osaa
enää mitään. Enkä jaksa kahta tuntia.
Jutustelu loppui ja unohtui, mutta jotenkin jäi itämään!

sempi, lähimmäisenikin sen huomasivat.
Tanssi liikuntamuotona on terapeuttista, mahtavaa ja taitavan opettajan
opettamana nautittavaa. Olen jäänyt
koukkuun. Nyt minä jo vähän osaan,
olen yksi porukasta, nautin tanssiharjoituksista ja ihmisistä, joista on tullut
ystäviäni. Avainsana on
TANSSISSA ON TAIKAA!
ONE

Sitten eräänä lokakuun perjantaina
minä seisoin Kivistön tanssisalin nurkassa hämmentyneenä. Yksi ja toinen
nyökkäsi ohi mennessään, olivat ystävällisiä.
Ja Arja aloitti opetuksen -askel -askel nop -nop, ja piiri pyöri. Opittiin, oli ihmeellistä todeta, miten joka-ikinen
nautti ja halusi oppia enemmän, niin
minäkin. Opittiin sitä fuskuakin.

Seuran 10vuotisjuhlat
ovat Kartano
Kievarilla
la 26.9.2015 klo
18.00 - 24.00.
Illan tansseista
vastaa Teemu
Harjukari
Ilmoittautumiset lomakkeella
seuran sivuilta.
Tervetuloa !

Jokainen perjantai oli odotettu ja sitä
omaa paria ei tarvittu, sillä niitä ihania
ihmisiä riitti ja tansseja tanssittiin. Siellä minutkin hyväksyttiin harmaine hiuksineni. Koko Kivistön vuosi oli tärkeä,
ei vain tanssiopintojen tähden, vaan
myös henkisesti. Minä nuorruin, elämäniloni palasi, olin terveempi, iloi5
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Tanssiharrastukseni—muistoja vuosien varrelta

Viikkokurssien opettajat ja ohjaajat

Minulta on mones kyselty miksi aloi n lavatanssi harrastuk‐
sen. Tarinani kerro uani mieleeni tulee asioita, jotka minua
tanssin parissa pitävät: Tanssiyhteisön iloinen ja rento ilmapii‐
ri, harvoin olen kenenkään nähnyt murjo avan tanssiessaan.
Vanhat‐ ja uudet tanssikaverit, on mukava tavata vanhoja ja
uusia tu avuuksia yhteisen harrastuksen merkeissä samalla
maailmaa parantaen. Sekä tärkeimpänä palava innostukseni
tanssiin. ANTTI kevät 2013

Riitta ja Lare Pitkänen
ovat opettanet tanssia Keski-Suomessa jo
vuodesta 1998 lähtien. He ovat opettaneet
luultavasti suurinta osaa keskisuomalaisista
tanssinharrastajista, ja ovat tuttuja kasvoja
myös lavoilla. Seuratanssien lisäksi Riitta
opettaa senioritanssia, latinobiccia ja rivitanssia eli kantria. Tanssinopetuksesta on
tullut Pitkäsille jo lähes toinen päätyö, ja
viikoittainen toimintasäde on Pihtiputaalta
Jämsään. Mottona heillä on ” Jokainen oppii
tanssimaan.”

Keväällä huomasin ilmoituksen Tanssin Taikaa ‐alkeiskursseja,
joihin voisi tulla ilman paria. Olisikohan aika kokeilla, tuota
fuskua vaikka? Siispä Leppäveden koululle tennarit jalassa.
Si enpä koi kesälavakauden avaus, uutena tulokkaana ha‐
kuriviin epävarmuu a paistaen, mu a pääsin melkein he
ihan oikeas tanssimaan vaikka naistenhakuvuorot olikin aika
hurjia. Sinä kesänä miehet vei ja minä koi n seurata! Lavoilla
oli kivaa, parke t liukkaita, orkesterit mahtavia ja tanssiväen
kasvoilla hymyt. ANNE syksy 2013

Arja

Aloi n tämän tanssiharrastuksen nollasta viime syksynä Saarijärven
kansalaisopistossa. Si en kun huomasin e ei yksi kerta viikossa
riitä mihinkään, niin aloin lisäksi marraskuun alusta käymään, ensin
maanantaisin, myöhemmin myös torstaisin ja perjantaisin. Siinä
tämä harrastus on kätevää, kun omia askeleitaan voi oikeastaan
harjoitella missä tahansa, kun vain jaloillaan seisoo. Siis vaikka ul‐
kotöissä, kaupassa tai bussipysäkillä. Ja jos haluaa hien pintaan,
niin si en menee vaikka puoli kilometriä vuoroin jenkkaa ja polk‐
kaa! LENNART syksy 2012
Aloin käymään tanssitunneilla vasta var uneemmalla iällä,
olen aina ennyt nau vani tanssimisesta. Aloi amisen kyn‐
nys oli korkea, minulta meni muutama vuosi aikomiseen
ennen kuin pääsin paikan päälle. Kun kynnys oli ylite y, har‐
rastuksen jatkaminen ei ole ollut vaikeaa, siitä ovat pitäneet
huolta Tanssin Taikaa seuran amma taitoiset ja kannusta‐
vat ope ajat ja kaikki ihanat ja hauskat tanssin harrastajat.
Tunnelma treeneissä on lämmin, hyväntuulinen ja rento.
LEENA kevät 2015

opettaa oman pitkän tanssikokemuksensa pohjalta
niitä asioita, jotka on itse hyviksi havainnut. Opetuskokemusta on jo parikymmentävuotta. Arja
opettaa seuramme kurssien lisäksi myös kansalaisopistoissa, Peurungassa ja antaa yksilötunteja.
Kysy rohkeasti! Ohjaajapareina kursseilla Arjalla
vaihtelevat Juha Hauta-aho ja Vesa Airaksinen.
Arja on käynyt senioritanssin, lastentanssin, latinobicin, Lavis-lavatanssijumpan, Asahiterveysliikunnan ja bailamaman ohjaajakoulutukset. Seuratanssinopettajan tutkinto suoritettu kiitettävästi tammikuussa 2008. Vuosien mittaan Arja
on ohjannut myös Zumbaa, folk-jamia, pyörätuolitanssia. Mottona hänellä on : ”Käytännön tanssitaitoa ja tanssin iloa elämään”

Kartano Kievarin viikonloppukurssit
Kartano Kievarissa järjestetään syksyn aikana viikonloppukursseja. Seuraa
nettisivuja www.tanssittaa.fi ja facebook-sivuilla. Liity facebook–ryhmään!
Tiedotamme näistä tarkemmin syksyn aikana!
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Syyskuu 2015

Viikkokurssiohjelma syksy 2015
Paikka

Taso

Opettajat

Aika

Jäsenhinta

ma

ti

ke

to

pe

la

su

31

1

2

3

4

5

6

MA Vaajakoski

alkeet

Lare ja Riitta

klo 18.15-20.30

7€

Tango 1

Samba
jive

Fusku 1

Valssi

Foksi 1

TI Vaajakoski

keski

Lare ja Riitta

klo 18.15-20.30

7€

7

8

9

10

11

Tango 2

Slow fox
1

Fusku 2

Samba
jive

Foksi 1

Arja
Arja

klo 18.15-19.00
klo 19.00-20.45
klo 18.15-20.45

4€
6€
7€

14

15

16

17

18

Tango 3

Slow fox
2

Hidas
Valssi 1

Disco
swing

Kävelykuviohumppa
1

K E Leppäveden koulu alkeet
keski

T O Vaajakoski
PE

Kivistö

jatko
alkeet

Lare ja Riitta

klo 18.15-20.30 7 €

Arja

klo 13.00-15.00 5 €

S U Leppäveden koulu keski Arja

klo 14.00-16.00 7 €

3

ti
4

ke
5

to
6

pe
7

la

su

1

2

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

19

20

Parisalsa
2, alkeet

21

22

23

24

25

26

Tango 1

Hidas
Valssi 2

Slow fox
1

Kävelykuviohumppa 2

10-V
JUHLAT

28

29

30

Foksi 2

Tango 2

Tango 1

ma

Foksi 1
25

13

27

Lokakuu 2015

10

24

12

Foksi 1

Elokuu 2015
ma

Parisalsa
1, alkeet

29

ti

ke

to

pe

la

1

2

3

Slow fox 2

Hidas Valssi 1

5

6

7

8

9

Valssi

Tango 3

Tango 2

Swing
polkka

Hidas Valssi 2

12

13

14

15

SYYS-

LOMA

SYYS-

LOMA

9

4

Parisalsa
3, alkeet

10

11

16

17

18

Fusku 1

SYYS-

LOMA
25

19

20

21

22

23

24

Fusku 1

Foksi 1

Jenkka

Tango 1

Fusku 2

FUSKU
KUVIOKURSSI

26

27

28

29

30

31

Fusku 2

Foksi 2

30

Foksi 2

su

Tango 2
10

Marraskuu 2015
ma

ti

ke

to

pe

Kurssipaikat
la

su
Vaajakosken Urheilutalo

1

Parisalsa
4
2

3

4

5

6

7

Hidas
Valssi 1

Fusku 1

RumbaBolero 1

Tango 3

Kävelyjenkka 1

TANSSIKARNEV
AALI

9

10

11

12

13

Hidas
Valssi 2

Fusku 2

RumbaBolero 2

Foksi 1

Kävelyjenkka 2

16

17

18

19

20

Hidas
Valssi 3

Fusku 3

Bugg 1

Foksi 2

RumbaBolero 1

23

24

25

26

27

Rumba 1

Hidas
Valssi 1

Bugg 2

Fusku 1

RumbaBolero 2

Savonmäentie 9, Vaajakoski
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Täällä ovat Riitan ja Laren
viikkokurssit sekä Riitan latinobic.

KARNEVAALI
14

15

Parisalsa
5

CARLOS
21

22

28

29

Kivistön työväentalo

Parisalsa
6

Täällä ovat Arjan tiistain Lavis,
perjantain päivälavatanssikurssit
sekä Carloksen salsakurssi.

Joulukuu 2015
ma

ti

ke

to

pe

la

su

30

1

2

3

4

5

6

Rumba
2

Hidas Valssi 2

Polkka 1 ja
Fuskun kuviot

Fusku 2

7

8

9

10

12

13

Rumba
3

Hidas Valssi 3

Polkka 2 ja
Fuskun kuviot

Fusku 3

14

15

16

17

18

19

20

25

26

27

Lisäksi lavatanssit tiistaisin ja
sunnuntaisin.

Blues

11

Leppäveden koulu

PIKKUJOULUT

Seppäläntie 22, Leppävesi
Täällä ovat Arjan keskiviikon
lavatanssikurssit sekä sunnuntaisin Lavis ja parisalsa.

Swing-polkka
ja Blues
21

22

23

24

28

29

30

31

Vaajakoskentie 29, Vaajakoski

11

12

LAVALEGENDOJEN SEIJA JA REIJO SEIJESVIRRAN
LÄMMINHENKISET JA HAUSKAT TANSSILIIKUNTAKURSSIT
Kurssit pidetään Keljon Tapiolassa, Keljonkankaantie 10.
Sunnuntaisin alkeet: Alkaen su 30.8.
Osiossa A klo 18.00 – 19.30.
Lajeina Foksi, Tango, Jenkka, Valssi
ja Humppa.
Osiossa B klo 19.40-21.10

MITÄ LAVIS -LAVATANSSIJUMPPA ON?
LAVIS‐lavatanssijumppa on uusi hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, jota tanssitaan
ilman paria. Tunnilla tanssitaan tu uja lavatanssilajeja kuten humppa, valssi, polkka, foxi,
salsa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. Tunnilla opit eri lavatanssiaskeleiden perustei‐
ta. Lavatanssi on niin mukavaa, e ä et edes huomaa kuntoilevasi.
LAVIS‐lavatanssijumpan periaa eisiin kuuluu, e ä tanssiaskeleet ja koreografiat ovat niin
helppoja, e ä mukaan pääsee to uma omampikin tanssija. Tunnilla käydään monipuoli‐
ses läpi eri lavatanssilajeja ja jokainen löytää tunnilta omat täh hetkensä.
Kivistön työväentalolla
Tiistaisin klo 19‐20 1.9.‐1.12.2015 ( ei 27.10.)
Leppäveden koulun salissa
Sunnuntaisin 6.9., 20.9., 4.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.2015 klo 17.05‐18
kertamaksu 6 €; 10x‐kor 55 €;
Smartum, Virike, Spor , Laukaa‐seteli käy myös maksuna.
lisä etoja Arja Könönen 0405881337 tanssiarja@gmail.com

RIITAN LATINOBIC –
VAAJAKOSKI JYVÄSKYLÄ

Lajeina Rumba, Salsa, Bugg, Fusku ja
Hidas valssi.
Ilmoi autua voi jompaankumpaan tai
molempiin osioihin.
Maanantaisin alkeet/keskitaso:
Alkaen ma 31.8. klo 19.00-21.00.

Lajeina ovat Rumba, Cha cha, Hidas
valssi, Bugg ja Jive.
Torstaisin keski- /jatkotaso:
Alkaen to 3.9. klo 19.00 - 21.00.

Lajeina ovat Foksi/Fusku, Jive, Bugg,
Samba, Rumba ja Cha Cha.
Kausi-ilmoittautuminen on alkanut ja
kullekin kurssille voidaan ottaa vain Reijo ja Seija Seijesvirta ovat harrastaneet lava15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta tanssia koko ikänsä. Tanssitaitoa on kehitetty
paria!
Suomen gurujen vetämillä tanssileireillä ympäri
Kurssien periaatteita:

Latinobic; alkaen 3.9.2015



Kurssille ilmoittaudutaan pareittain koko lukukaudeksi - näin kurssista muodostuu tanssikerhotyyppinen,
mukava, sosiaalinen tapahtuma



Kurssilla ei ole parinvaihtoa, vaan
opiskellaan tutun ja turvallisen
"taisteluparin" kanssa



Kurssille otetaan vain rajallinen määrä pareja, jotta henkilö- ja parikohtainen ohjaaminen on mahdollista



Kurssi-illan päätteeksi on lisäksi mahdollisuus tanssiklinikka-tyyppiseen parikohtaiseen ohjaukseen

torstaisin klo 17.00 - 18.00 (ei 15.10.2015)
La nobicissä saat tarpeellisen ja rii ävän liikunnan
rytmikkään la nalais‐musiikin mukana ja samalla opit
kaikki tärkeimmät la nalaisparitanssien askeleet ja
tanssitekniikan. La nobicissä on omat askelryhmänsä,
joita voit käy ää myös la nalaisparitansseissa. La no‐
bicissä ei tarvita paria.
Hinnat: 4 €/kerta

Suomea. Kilpailemisen he aloittivat 1998 ja kiersivät yli 10 vuoden ajan lähes kaikki SUSELin ja
Suomen Lavatanssi-CUPin osakilpailut.
Reijo ja Seija voittivat seuratanssien seniorien
Suomen mestaruuden ja Lavalegenda 2007 tittelin. He voittivat myös SUSELin Lavatanssi-CUPin
50-sarjan neljänä vuonna peräkkäin ja Oulun
arvostetun Kunkkukisan kolme kertaa. Nykyään
Reijo ja Seija panostavat täysillä tanssitaidon ja tiedon siirtämiseen seuraaville tanssijapolville.
Reijon ja Seijan kurssit ovat saaneet loistavaa
palautetta rentoina, mukaansa tempaavina ja
kannustavina tapahtumina!
Seijan ja Reijon kaikki tanssikurssit löytyvät nettisivuilta www.seijesvirta.net.
Seija juttelee tanssista erittäin mielellään myös
puhelimessa 044-3721553!

10 kerran lippu 36 €
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MATALAN SYKKEEN SYDÄNTANSSIKURSSI
Lavatanssin alkeiskurssi päivällä! Tule opettelemaan lavatanssien askeleet ja kohottamaan kuntoasi leppoisasti Arjan ohjauksessa. Opetus alkaa ihan alusta.
Riittää, että olet utelias tanssin suhteen. Omaa tanssiparia ei tarvitse olla.
Perjantaisin klo 13-15, Hinta: 5 €/kerta,
Paikka: Kivistön työväentalo
4. ja 11.9
Foksi
18. ja 25.9
Kävelykuviohumppa
2. ja 9.10
Hidas Valssi
16. ja 23.10 Fusku
6. ja 13.11
Kävelyjenkka
20. ja 27. 11 Rumba-bolero
4.12.
Hitaat (Blues-triolimusiikkiin)
Muutoksista ilmoitetaan www.tanssittaa.fi keskustelupalstalla ja facebookissa
Tanssikurssit järjestää Arja H. Könönen yhteistyössä Tanssin Taikaa ryn ja Keski-Suomen
Sydänpiiri ryn kanssa.
Lisätietoja 040-5881337

Viikonloppukurssit
Järjestämme viikonloppuisin tehokkaita tanssitaitoa syventäviä kursseja
sekä omien opettajiemme toimesta että vierailevia opettajia hyödyntäen.









Viikonloppukurssit ovat tiiviitä paketteja ja haluamme varmistaa etukäteen,
että näillä kursseilla kaikki toimii mahdollisimman hyvin.
Viikonloppukursseille osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ennakkoon viimeistään viikkoa (7 päivää) ennen kurssin alkamista. Mikäli osallistujia ei ennakkoilmoittaudu riittävästi, pidätämme oikeuden peruuttaa viikonloppukurssin.
Parinvaihdon toimimiseksi varmistamme, että viejien ja seuraajien määrä on
sopivassa suhteessa.
Pareittain ilmoittautuvat pääsevät suoraan kurssille niin kauan kuin tilaa on.
Ilman paria ilmoittautuvat saattavat joutua jonotuslistalle odottamaan, että
lisää miehiä/naisia ilmoittautuu.
Kurssilaisten määrää voidaan tarpeen mukaan rajoittaa.
Ilmoittautumiset ovat SITOVIA, viime hetken peruutuksista (alle 7 pv ennen
kurssia) ja saapumatta jäämisistä veloitamme 50 % kurssin hinnasta.
Kartano Kievarissa, Saarijärventie 434, 44100 HIETAMA (Äänekoski)
pidettävillä viikonloppukursseillamme on järjestetty ruokailu.
15
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RIITAN JA LAREN FUSKU KUVIOKURSSI
24.10.2015 KLO 10– 15.30
Riitan ja Laren keskitason huippusuositulle Fuskun kuviokurssille kannattaa tulla
tuttujen opettajien seuraan koko lauantaipäiväksi. Tämä on helppo tapa päästä
viikonloppukurssien maailmaan. Yhtä lajia koko päivä helpottaa oppimistasi.
Rohkeasti mukaan. Parin vaihto toimii!. Hinta vain 25 euroa !
Ilmoittautumiset nettisivuilta.

Tulevaa viihdeohjelmaa syksy 2015

KARTANO KIEVARI

PARISALSA –ILTAKURSSI 13.11.2015

KLO

pvm
la 22.8.
la 29.8.
la 5.9.
la 12.9.

17-22

Ehdit hyvin aloittaa uuden tanssilajin sunnuntain viikkokursseilla ja asettaa tavoitteeksi
Carloksen iltakurssin! Syyskauden piristeeksi
olemme kutsuneet jälleen Carlos Correan
tanssikoulu Baila Bailasta! Carlos puhuu hyvin
suomea eikä kuvioiden espanjankielisiä nimiä
tarvitse hallita. Voimaannuttavaa opetusta ja
tanssin riemua koko ilta!! Ilmoittaudu ajoissa!
Parisalsassa vaaditaan perusaskeleen hallinta. Sinkkusalsa tunnille voi kuka tahansa tulla nauttimaan salsan rytmeistä! Baila–
baila!

klo

Perjantai

17.00-18.30

Sinkkusalsaa: perusaskeleen
kertaus

18.45-20.15

Parisalsa

20.30-22.00

Parisalsa

la 19.9.
la 26.9.
la 3.10.
la 10.10.
la 17.10.
la 24.10.
pe 30.10.
la 31.10.

Esiintyjä
Unelmavävyt
Anneli Ma la
Charles Plogman
Aki Samuli Tangokuningas
2015
Sinitaivas
esiintyjä vielä vahvista
ma a
Mikko Mäkeläinen &
Myrskylyhty
Eija Kantola & Omega
Janne Tulkki
Jorma Kääriäinen
Popeda
Saija Tuupanen

la 7.11.
pe 13.11.
la 14.11.
la 21.11.
la 28.11.
la 5.12.
pe 11.12.
la 12.12.
la 19.12.
to 31.12.

Souvarit
Yö
Taikakuu
Yölintu
Egotrippi
Hurma
Tea eri Eurooppa Neljä
Marita Taavitsainen
esiintyjä vielä vahvista
ma a
A.Aallon rytmiorkesteri

Hinnat:
Revontuliklubin jäsenyyden saa näyttämällä Tanssin taikaa ryn jäsenkorttia. Revontuliklubin jäsenhakemuksen voi täyttää Revontulessa paikanpäällä (valmiin lomakkeen saa lipunmyyjältä) tai hakemuksen voi
jättää sähköpostilla jukka.mustonen@revontuli.fi Sähköpostissa tulee olla: nimi, osoite, puhelin nro,
sähköpostiosoite, jäsennumerosi. Jäsenenä saat tarjouksia ja alennuksia Revontulen palveluista esim.
sisäänpääsystä, majoituksesta, ruoasta, kahvista ym. Tarjouksista ilmoitamme jäsentiedotteella, jonka
klubin jäsenet saavat postitse kotiin.

15 €/1,5 h sinkkusalsaosio/hlö; 15 €/ 1,5 h parisalsaosio/hlö.;
40 €/koko ilta/hlö. Ilmoittautumiset nettilomakkeella (parisalsaan pareittain)
viimeistään pe 30.10.2015

KIVISTÖN TYÖVÄENTALO
17
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PIKKUJOULUT 12.12.2015 KARTANOKIEVARILLA
Laita päivämäärä muistiin kalenteriisi !
Marraskuun alussa seuran nettisivuilla
juhlista tarkempaa tietoa ja ilmoittautumisohjeet!
Illan esiintyjänä on HURMA!!!!!!!!

Syyskuu

Marraskuu

Su 6.9 Harri Nuutinen Yhtyeineen
Su 13.9 Köpi Koski,& Projekti
Su 20.9 Perttti Niemi & Qdessa
Su 27.9 Juha Vartiainen & Tähtihetki

Su 1.11 Teuvo Oinas & Kiintotähti

Lokakuu

Su 29.11 Tulipunaruusut

Su 4.10 Juha Matti & Timangi

Su 8.11 Kaija Pohjola & Tuliset
Su 15.11 Kaija Lustila & Jari Puhakka Bänd
Su 22.11 Hannu Hautaniemi & Yhtye

Joulukuu

Su 11.10 Arto Nuotio & Sunset

Su 6.12 Euroset & Heimo Erkki

Su 18.10 Väliaikainen

Su 13.12 Kari Piironen & Caminito

Su 25.10 Ippe Mansikka & Tanssiorkesteri

Su 20.12 Jari Grek & Kasmir
Su 27.12 Rainer Bollström & Graniitti
To 31.12 Huikon veljekset

Tanssit sunnuntaisin klo 17-22, Liput 13 €;
ja tiistaisin klo 13-16.30 liput 10 €
Kivistön työväentalo (Jyväskylä)
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