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Tanssin Taikaa ry on 2005 perustettu yhdistys. Yhdistys tarjoaa
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oltava myös kivaa. Kevätkauden 2018 käynnistyessä on seurassamme 987
jäsentä. Kurssipaikkoina ovat Vaajakosken urheilutalo, Leppäveden koulu ja
Kivistön työväentalo. Tarjonnassamme on säännölliset viikkokurssit eri tasoryhmille, viikonlopun tiiviskursseja, yksityistunteja ja Lavis®-tunteja. Kursseillamme voit valita itsellesi mieleiset tanssilajit ja sinulle sopivat tasot! Olemme
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Tanssin Taikaa ry
Puheenjohtaja
Nettisivut
Lauri Pitkänen
puh. 0400-544 970
lare@tanssittaa.fi
Sihteeri
Arja Könönen
puh. 040-588 1337
arja@tanssittaa.fi
Rahastonhoitaja
Riitta Pitkänen
puh. 040-5492110
riitta@tanssittaa.fi

Jäsenasiat
Vesa Airaksinen
puh. 040-5889706
vesa.airaksinen@
tanssittaa.fi
Lehti
Johanna Heikkilä
puh. 040-7153818
jonna@tanssittaa.fi
y-tunnus 2056516-4
pankkitili:
FI59 1052 3000 1101 62

www.tanssittaa.fi

Vuoden 2018 jäsenmaksu on 10 euroa.
Esitä jäsenkortti aina viikkokursseilla lipunmyyjälle.
Näin olet oikeutettu jäsenhintaan. Ei –jäsenille on
viikkokursseilla on 2 euroa kalliimpi hinta.
Voit maksaa jäsenmaksun kätevästi kursseilla suoraan lipunmyyjälle tai 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. Olethan muistanut päivittää yhteystietosi jäsenrekisteriin!
JÄSENEKSI LIITTYMINEN KURSSIPAIKALLA: M ak sa
jäsenmaksu kurssimaksun yhteydessä. Täytä lipunmyyjällä
tai ohjaajalla olevaan 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.
SÄHKÖPOSTILLA TAI NETTISIVUILLA LIITTYMINEN: Lähetä jäsentietosi - Nimi, Postiosoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero- jok o nettilom ak k eella tai
sähköpostitse Vesalle. Jäsenkorttiin tarvittavan kuvan voit
lähettää sähköpostitse tai maapostitse.
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Lavatanssin viikkokurssit
Kursseillemme on helppo tulla. Voit tulla oman parin kanssa tai ilman omaa paria. Vaihdamme
kursseillamme tanssipareja ohjatusti. Tanssiparinvaihto on suositeltavaa, sillä se edistää viennin ja seuraamisen oppimista, mutta se ei pakollista.
Sinun ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Opetukseen voit tulla mukaan missä vaiheessa harjoituskautta tahansa aina silloin kun itsellesi parhaiten sopii.
Meillä on edulliset kertamaksut eikä sinun tarvitse sitoutua käymään koko kevään kurssitarjontaa. Smartum– ja Virike-setelit sekä Sporttipassi käyvät kaikilla kursseillamme maksuksi.
Voit valita juuri sinua k iinnostavat tanssilajit. K urssikalenterista näet jok aisen
kurssi-illan opetustanssilajin. Kursseilla on mahdollista keskittyä vaikka yhden lajin opetteluun
etenevästi. Esimerkiksi tänä keväänä Rumba, Samba, Foksi, Tango ja Bugg etenevät alkeista
keski- ja jatkotasolle asti.
Tarjolla on lavatanssin opetusta alkeis-, keski- ja jatkotasolla joka viikko. Sam aa 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 alkeistason 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.

Viikonloppukursseilla voit syventää osaam istasi. K annattaa k ok eilla ehdottom asti!
Muutokset ovat m ahdollisia 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.
Viikkokurssiemme paikat ovat Vaajakosken Urheilutalo: Savonmäentie 9 Vaajakoski; Leppäveden koulu: Seppäläntie 22, Leppävesi ja Kivistön työväentalo: Vaajakoskentie 29 Jyväskylä.
Tervetuloa kaikki tanssin ystävät tanssikursseillemme upean harrastuksen pariin!
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Tanssiharrastukseni
Ensimmäisiä muistikuvia tanssista minulla on jo alle kouluikäisestä, oltuani
vanhempieni mukana hämäläisellä kesälavalla. Kyseessä oli varmaan jokin
kesätapahtuma, jonka päätteeksi oli
tanssit. Siellä sitä seurusteltiin tuttujen
kanssa ja nautittiin kesästä; mukava
tunnelma on jäänyt lapsen mieleen.
Lapsuudesta on jäänyt mieleen myös
muutamat hääjuhlat, joissa oli tanssia.
Etenkin eräät maalaishäät, joissa tanssipaikkana oli navetanvintti. Muistan,
kuinka tykkäsin katsella soittajia, kuunnella musiikkia ja seurata tanssijoita.
Myöhemmin, aikuisuuden kynnyksellä,
eksyin kerran kylätapahtumaan, jossa
tanssibändi soitti ja ihmiset tanssahtelivat kukin tyylillään. Muistan seuranneeni tuttua talonmiestä, joka kesäsandaalit jalassa tanssi vaimonsa kanssa.
Oli todella kaunista katsoa, miten he
nauttivat tanssimisesta. Mieleeni on
jäänyt, kuinka ihmettelin, miten tuo
jörönoloinen mies nyt noin hienosti
osaa tanssia ja miten hänen vaimonsa
aivan loistaa tyytyväisyyttään tanssiparketilla.
Ensimmäisen kerran kokeilin itse tanssimista opiskeluaikana. Liikunnanopettajani piti koululla tanssikurssia,
jossa opeteltiin, muistikuvani mukaan,

ainakin valssia, jenkkaa, foksia ja tangoa. Sain tuolla kurssilla kerran tanssia
hyväryhtisen ja urheilullisen naisopettajan kanssa. Muistan sen makean
fiiliksen, joka syntyi, kun saimme valssin vähän pyörimään. Hän varmaankin
vei ja minä tulin perässä, mutta erittäin
mukavalta se tuntui. Tähän se tanssi
minun osaltani vielä tällä kertaa kuitenkin jäi, joitakin ravintolassa tapahtuneita horjahteluja lukuun ottamatta.
Aika tarkkaan tammikuussa viisi vuotta
sitten aika oli kypsä minun elämässäni
tanssille. Muuttuneessa elämäntilanteessa kaipasin uusia harrastuksia ja
ihmisiä ympärilleni. Tanssia harrastava
työkaverini ohjasi minua päättäväisesti
lavatanssin pariin. Lievän painostuksen
alla sitä sitten lopulta uskaltauduin oikealle tanssikurssille. Tällä kertaa tanssi koukutti kertalaakista. Ilo ja se mainio meininki, jolla tanssitaitoja yhdessä
muiden aloittelijoiden kanssa etsittiin,
sai minut heti valtaansa. Tanssin aikana
ei pystynyt ajattelemaan mitään muuta
kuin itse tanssia. Oli vain pakko keskittyä aivan täysillä ja yrittää pysyä mukana. Onnistumisen elämyksiäkin tuli ja
kurssin jälkeinen hyvä mieli kantoi pitkälle seuraavaan päivään.
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Hyvin on muistissa vieläkin, miten hämmästyttävän vaikeita olivat perusasiat:
valssin vasen käännös, miten naisen saa
sinne kainaloon fuskussa, miten erottaa
musiikista rumban sekä cha chaan ja missä se rytmi on. Tanssilajien määrä myös
yllätti. Onko niitä oikeasti näin paljon - ja
eikö vaihtoaskeltanssi olekaan humppaa? Huh, huh. Välillä tunsi itsensä todella typeräksi: kun ei vaan tajunnut, niin
ei tajunnut. Periksi ei kuitenkaan annettu, vaan seuraavalla viikolla oltiin taas
innolla paikalla. Alun haasteista huolimatta oli älyttömän hauskaa, joskin välillä pää oli aivan sekaisin - ja on se sitä toki
vieläkin.

seilla. Olin tavannut myös kauniin neidon, jonka kanssa tanssia vähän harjoittelimme. Uskaltauduimme ensimmäistä kertaa keväänkorvalla jopa oikeisiin tansseihin Keuruulle, Haapamäen
suojalle. Ikimuistoinen reissu. Uskallettiin
tanssia ainakin jotain foksin tapaista sekä
kokeiltiin rohkeasti humppaa ja jenkkaakin.

Olin asettanut itselleni tavoitteeksi, että
oppisin yleisimpiä tanssilajeja sen verran,
että niitä pääsisi lavoilla tanssimaan. Aika
pian sellainen tanssitaito tulikin, ainakin
noin periaatteessa, mutta mitä enemmän tanssiin pääsee sisälle, sitä enemmän sitä huomaa opittavaa olevan. Nykyisin olen hyvin
nöyrä tanssitaidon
suhteen. Opittavaa
riittää, enkä ole
asettanut itselleni
mitään stressaavia
tavoitteita oppimisen suhteen. Tanssahdellaan eteenpäin sellaisella vauhdilla kuin hyvältä
tuntuu, onhan tässä
elämä aikaa. Kaikista
tärkein asia on kuitenkin tanssista
nauttiminen ja se
Myöhemmin ensimmäisen tanssivuoteni kokonaisvaltainen mielihyvä, joka harraskeväänä aloin käydä enemmänkin kurs- tuksesta tulee.
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Tanssiharrastuksen sosiaalisen puolen
suuri merkitys tuli itselleni yllätyksenä.
Olen saanut tanssin kautta ystäviä ja hyvin paljon tanssituttuja. Kymmeniä ja
kymmeniä ihmisiä, joista tiedän ehkä
etunimen, asuinpaikan tai en yhtikäs mitään. Näiden tanssituttujen kanssa sitä
sitten kuitenkin aina hymyssä suin moikataan tanssipaikoilla, tanssitaan ja poristaan mukavia. Heitä tulee myös ikävä,
jos jostain syystä joutuu tanssitaukoa
pitämään. Ja mikä kaikista tärkeintä, löytyihän sieltä tanssin parista se oma kultakin.

kein on. Myös työpaikan kahvipöydässä
asiasta hyväntahtoisesti vitsiä väännettiin.
Ensimmäisestä työvuorosta lähtien tanssittajan työ on ollut mukavaa. Olen saanut tanssia paljon erilaisten tanssijoiden
kanssa. Työvuoroista on jäänyt mieleen
useita hienoja tanssikokemuksia. Joskus
tanssi on perusaskeleella hiihtelyä, jolloin keskitytään enemmän jutusteluun.
Toisinaan tulee innostuttua ja yritettyä
tanssia oikein komiasti, isosti ja hyvällä
raamilla, omien tanssitaitojen äärirajoilla
ja vähän ylikin. Tanssi on siitä mukava
laji, että jos rupeaa liikaa leijumaan
oman tanssitaitonsa varassa, on pää pilvissä ja jalat solmussa, paluu lattianpinnalle tulee yleensä varsin nopeasti. Mukavalta on myös tuntunut, miten miehetkin tulevat usein juomatauolla juttelemaan ja kyselemään miten tanssittajalla
menee. Olen ottanut työvuorot myös
urheilullisena haasteena. Ei ole aivan
helppo homma tanssia neljää tuntia putkeen varsin lyhyillä breikeillä. Tanssiiltojen jälkeen on jäänyt valtavan hyvä
mieli. On saanut jakaa tanssin iloa muiden kanssa. Olen kokenut myös, että
tanssittajan homman myötä vientitaitoni
ovat parantuneet. Olen saanut myös paljon tanssikilometrejä ja sitä kautta itseluottamusta, joka on vienyt tanssimistani
taas hitusen verran eteenpäin.

Tanssittajan pestin Kartano Kievarilla
otin vastaan vuosi takaperin. Aika paljon
piti rohkeutta kerätä, ennen kuin uskalsin hommaan lähteä. Kotoa saatu tuki oli
erittäin tärkeää päätöstä tehdessä. Minulle siinä oli kyse itseni haastamisesta:
uskaltaisinko hakea kaikkia ja kokeilla
tanssimista minulle uusien ihmisten
kanssa, entä riittäisikö oma tanssitaitoni? Nyt viimeistään pakottaisin itseni
opettelemaan myös niitä minulle ei niin
mieluisia ia tanssilajeja. Ja kun ei tällaista
toimintaa ole missään ollut, niin miten
tanssittaja otetaan tanssipaikalla vastaan? Mitä ne naiset sanovat, kun niitä
tanssittajan rintamerkillä varustettuna
hakee tanssimaan? Tanssittajan homma
herätti paljon huomiota tanssipiireissä ja
taisipa siitä olla jopa juttu Iltalehdessä.
Kaverit kyselivät, ihmettelivät ja virnuiliPaljon hyviä tansseja kaikille, Arto
vat, että mikäs se tuollainen homma oi-
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Viikkokurssien opettajat ja ohjaajat
Riitta ja Lare Pitkänen
ovat opettanet tanssia Keski-Suomessa jo
syksystä 1998 asti. 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 Karstulasta
Joutsaan. Mottona heillä on ” Jokainen
oppii tanssimaan.”

Arja
Tanssiharrastuksesta tuli Arjalle päätyö. Arja opettaa seuran kurssien lisäksi lukuisilla kansalaisopistoilla ja tilauksesta yritysten järjestämillä kursseilla.
Stolin seuratanssiopettajatutkinnon
lisäksi Arja on käynyt Latinobic-, Lavis, senioritanssi-, lastentanssi-, folk-,
jam-, baila-mama ja pyörätuolitanssinohjaajakoulutukset. Ohjaajaparina
kursseilla Vesa Airaksinen ja Juha Hauta-aho. Kysy myös yksityistunteja.
Tanssin iloa kaikille!

Kurssipaikat

Vaajakosken
Urheilutalo
Savonmäentie 9,
Vaajakoski

Leppäveden koulu
Seppäläntie 22,
Leppävesi

Kivistön
työväentalo
Vaajakoskentie 29,
Jyväskylä
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Viikkokurssiohjelma kevät 2018
Paikka

Taso

Opettajat

Aika

Jäsenhinta

MA Vaajakoski

Alkeet Lare ja Riitta klo 18.15-20.30

7€

MA

Leppäveden koulu

Keski

Arja

klo 19.00–20.30

6€

TI

Vaajakoski

Keski

Lare ja Riitta klo 18.15-20.30

7€

KE

Leppäveden koulu Alkeet

Arja

klo 18.15-19.00

4€

Keski

Arja

klo 19.00-20.45

6€

TO

Vaajakoski

Jatko

Lare ja Riitta klo 18.15-20.30

7€

PE

Kivistö

Alkeet

Arja

klo 11.30-13.00

6€

PE

Kivistö

Keski

Arja

klo 13.30-15.00

6€

PE

Leppäveden koulu

Alkeet Arja

klo 19.15– 20.45 6 €

Tammikuu 2018
ma

ti

ke

to

pe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cha cha 1
Tango 1

Rumba 1

Fusku 1

Bugg1

Tango 1
Fusku 1
Parisalsa 1
20

21

15

16

17

18

19

Cha cha 2
Tango 2

Rumba 2

Fusku 2

Bugg 2

Tango 2
Fusku 2
Parisalsa 2

22

23

24

25

26

Samba 1

Cha cha 1

Foksi 1

Rumba 1

Rumba 1

29

30

31

Samba 2

Cha cha 2

Foksi 2

Fusku 1

la

su

TANSSIKANSA

27

28

Tango 1

Fusku 2
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Helmikuu 2018
ma

ti

ke

to

pe

la

su

3

4

10

11

1

2

Rumba 2

Rumba 2
Tango 2
Parisalsa 3

5

6

7

8

9

Kävelykuvio
humppa 1

Samba 1

Hidas
Valssi 1

Cha cha 1

Valssi
Polkka
Parisalsa 4

12

13

14

15

16

Kävelykuvio
humppa 2

Samba 2

Hidas
Valssi 2

Cha cha 2

Blues
Masurkka

21

22

Foksi 1

19

20

Swing
Foksi 2

Slow foksi 1

26

27

HULLUNA
TANSSIIN
17

18

23

24

25

Samba
28

Hiihtoloma

Maaliskuu 2018
ma

ti

5

6

Jenkka

Slow foksi 2

Hidas valssi 1
13

Polkka

Swing

Hidas valssi 2
Vanha tango 1

to

pe

la

su

7

1
8

2
9

3
10

4
11

Samba

Bugg 1

17

18

24

25

Cha cha 1
Parisalsa 5

Bugg 1

12

19

ke

14

15

16

Slow foksi 1

Bugg 2
Cha cha 2
Parisalsa 6

Bugg 2
20

21

Jenkka

Bugg 1

22

23

Slow foksi 2

Kävelykuviohumppa 1
Bugg 1

Rumba 1

26

27

Vanha tango 2
Bugg 2

Masurkka

28

29

Swing

30

31

KOIVULAT

Rumba 2
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Huhtikuu 2018
ma

ti

ke

to

pe

la

su

2

3

4

5

6

7

1
8

Pääsiäinen

Vanha
tango 1

Hitaat 1

Kävelykuviohumppa 2
Bugg 2
Parisalsa 7

Cha cha 1
9

10

Jive

11

Vanha
tango 2

Rumba
16

17

Tango 1

Jive

12

13

Hitaat 2

Hidas valssi 1

Cha cha 2

Cha cha 1
23

24

Tango 2

Tango 1

19

20

Vanha tango 1

Hidas valssi 2

15

21

22

28

29

Hidas foksi 2

25

26

27

Vanha tango 2 Matalan sykkeen

Hidas
foksi 2

Cha cha 2

14

Hidas foksi 1

18

Hidas
foksi 1

TANSSIKANSA 6-8.4

yhteinen kertaus
klo. 11.30-14.30

HULLUNA
TANSSIIN

30

Toukokuu 2018
ma

ti
1

VAP-

PU

7

8

9

10

Foksi 1

Tango 2

Hidas lavafoksi

to

pe

la

su

2

3

4

5

6

Wanha tango 1

Jive
11

12

13

18

19

20

25

26

27

Tango 1
Wanha tango 2

14

15

Foksi 2

Foksi

Wanha tango 1

16

17

Tango 2
Valssi

21

22

Fusku 1
Wanha tango 2

Fusku 1

28

29

Fusku 2

Fusku 2

Blues

ke

23

24

Foksi 1
Humppa 1
30

31

Foksi 2
Humppa 2
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MATALAN SYKKEEN SYDÄNTANSSIKURSSI
Lavatanssin alkeis– ja jatkokurssi päivällä! P äivätanssik ursseille ovat
kaikki tervetulleita, et tarvitse omaa paria, sillä tunneilla toimiva parinvaihto.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, voit tulla silloin kun sinulle sopii. Tule kohottamaan kuntoasi leppoisasti Arjan ohjauksessa. Kahvitauko sijoittuu nyt tuntien
vaihtokohtaan klo 13-13.30. Perjantaisin Kivistön työväentalolla
Alkeet klo 11.30-13, 5€
Tällä tunnilla tanssitaan rauhallisesti
edeten alkeita, et tarvitse aiempaa kokemusta tanssimisesta.
12.1. Tango 1
19.1. Tango 2
26.1. Rumba-bolero 1
2.2. Rumba-bolero 2
9.2. Valssi
16.2. Blues (trioli musiikkiin)
9.3. Bugg 1
16.3. Bugg 2
23.3. Kävelykuviohumppa 1
6.4. Kävelykuviohumppa 2
13.4. Hidas valssi 1
20.4. Hidas valssi 2
27.4. Kertaustanssit

Jatko klo 13.30-15, 5€
Tällä tunnilla toivotaan tanssimisen perusteiden hallintaa. Lajit ovat haastavampia ja osa lajeista on ihan uusia ja
niiden opettelu aloitetaan alkeista myös
näillä jatkotunneilla. Tällä tunnilla tanssitaan myös tansseja, joissa syke nousee enemmän, mutta maltillisesti edeten kuitenkin.
12.1. Fusku 1
19.1. Fusku 2
26.1. Tango 1
2.2. Tango 2
9.2. Polkka
16.2. Masurkka
9.3. Cha cha 1 alkeet
16.3. Cha cha 2 alkeet
23.3. Bugg 1
6.4. Bugg 2
13.4. Hidas lavafoksi 1
20.4. Hidas lavafoksi 2
27.4. Kertaustanssit

27.4.2018 klo 11.30-14.30, 6e pidetään yhteinen kertauskerta, jolloin tanssitaan paljon kevään aikana opeteltuja tansseja.
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 tai arja@tanssittaa.fi
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LAVIS®-lavatanssijumppa on uusi hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, jota tanssitaan ilman paria. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, valssi, polkka, foxi, salsa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. Tunnilla opit eri lavatanssiaskeleiden
perusteita. Lavatanssi on niin mukavaa, että et edes huomaa kuntoilevasi.
LAVIS®-lavatanssijumpan periaatteisiin kuuluu, että tanssiaskeleet ja koreografiat ovat
niin helppoja, että mukaan pääsee tottumattomampikin tanssija. Tunnilla käydään monipuolisesti läpi eri lavatanssilajeja ja jokainen löytää tunnilta omat tähtihetkensä.
Kivistön työväentalolla
Tiistaisin klo 19-20; 9.1.-24.4.2018 (ei vk 8,9)
kertamaksu 6 €; 10x-kortti 55 €; Smartum, Virike, Sportti, Laukaa-seteli käy myös
lisätietoja Arja Könönen 0405881337 tanssiarja@gmail.com

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.
12

13

14

15

Tanssin Taikaa Pikkujouluissa !
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Underground Store on vuonna 2006 perustettu erikoisliike. Olemme erikoistuneet
rock-henkiseen vaatetukseen ja asusteisiin. Valikoimissamme on kattava määrä mm.
kellomekkoja ja tyllihameita ja olemmekin saavuttaneet suosiota myös tanssin harrastajien keskuudessa.
Olemme sopineet yhteistyöstä valikoitujen tanssiseurojen kanssa, joiden jäsenet saavat erikoisedun Jämsän myymälästämme. 15% alennusta ei ole rajattu tiettyihin
tuotteisiin, vaan se on voimassa koko valikoimastamme sovittujen tanssiseurojen jäsenkorteilla. Suurimman suosion tanssipiireissä ovat saavuttaneet kellohelmaiset
mekkomme, joita valikoimissa on toinen toistaan upeammilla kuoseille. Vuosien saatossa valikoimiimme on valikoitunut laadukkaiden, mutta kohtuuhintaisten valmistajien mekot, joiden laadun ja ominaisuudet tunnemme hyvin.
Tyllihameita meillä on jopa 17 eri väriä. Kaikki tyllihameet sopivat mekkojemme kanssa ja tyllit ovat todella kuohkeita ja miellyttäviä.
Toivomme voivamme palvella tanssin harrastajia mahdollisimman hyvin ja otamme
kiitollisina vastaan myös kaikki kehitysideat ja vastaamme luonnollisesti myös kaikkiin
kysymyksiin, joita voi esittää sähköpostilla info@undergroundstore.fi tai facebookin
kautta.
Myymälämme palvelee osoitteessa Keskuskatu 2-4 42100 Jämsä (käynti parkkipaikkojen puolelta) Jämsän liikkeen numero on 0451175061
Sydämellisesti tervetuloa.
www.undergroundstore.fi
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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.
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Tanssitaitoa kannattaa kartuttaa ahkeralla harjoittelulla jo talven aikana. Kesälavoille suunnataan KeskiSuomessa jo huhti-toukokuussa. Ensimmäisenä
avautuu vapunaattona 30.4.2018 Kukonhiekka Saarijärvellä esiintyjänä Souvarit sekä Avec ja Leif Lindeman ja 12.5 Syvälahti Kangasniemellä esiintyjinä
Neljänsuora ja Sinitaivas. Muita kesälavoja ovat Kuikan lava, Savion lava ja Hangan lava. Tanssipaikkojen ohjelmakalenteri löytyy www.tanssi.net.

Maaliskuu

Tammikuu
Su 7.1. Seireenit
Ti 9.1. E. Kotomäki & Aikapojat
Su 14.1. J.Eskelinen & Onnenkulkurit
Ti 23.1. Iltaset
Su 21.1. Kalle Jussila & Ari Nylundin orkesteri
Su 28.1. Juha Vartiainen & Variaatio

Helmikuu
Su 4.2. Onnentähti
Ti 6.2. Euroset & Heimo Erkki Kettunen
Su 11.2. Ässät
Ti 20.2. Astra
Su 18.2. Mervi Kari & Tuuliviiri
Su 25.2. Kari Vepsä & Onnenmaa

Tanssit
Tiistaisin klo 13-17, liput 11 €;

sunnuntaisin klo 17-22, liput 14 €;

Su 4.3. Saija Tuupanen & eXmiehet (15 €)
Ti 6.3. Hannu Wacklin & Kyläpelimannit
Su 11.3. Tarja Lunnas & Rosso (15 €)
Su 18.3. Hannu Hautaniemi
Ti 20.3. Jussi Roponen
Su 25.3. Niina Åkerman & June Band

Huhtikuu
Ma 2.4. Rainer Bollström & Graniitti
Su 8.4. Merja Juutinen & Hurmurit
Su 15.4. Teuvo Oinas & Kiintotähti
Ti 17.4. Anna-Liisa Räsänen
Su 22.4. Raikut lavalla, Friman & Bollström
(15 €)
Su 29.4. Sami Rosholm & Casanova

Toukokuu
Su 6.5. Jonna Ortju & Lumottaret
To 10.5. Köpi Koski & Projekti
Su 13.5. Helmenkalastajat
Ti 15.5. Pekka Parsola
Su 20.5. Benjamin Ehnroth & Veijarit
Su. 27.5. Yötaivas

Kivistön työväentalo (Jyväskylä)
19

20

