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Puheenjohtajan tervehdys
Kevään tanssikurssit, letkeesti Lavista!
Hallitus ja toimihenkilöt, Jäsenmaksuasiaa!
www.tanssikas.net

Puheenjohtajan tervehdys!
Niin on joulu taas jäänyt taa ja kohti uutta vuotta kovaa mennään. Jos kinkut tuntuvat
painavan vielä vatsassa, niin sitten Loppiaisen jälkeen viimeistään Laviksessa niistä
pääsee eroon. Tanssikas ry:n kevätkauden maanantaikurssit käynnistyvät nyt siis
meille uudella tulokkaalla, Laviksella. Torstaikurssit sen sijaan lähtevät käyntiin tutulla
Fuskulla. Tervetuloa kinkunsulatteluharjoituksiin!
Mennyt vuosi viikkokurssien osalta oli hyvä lukuun ottamatta paria lajia, joita jatkossa
kurssilistoillamme ei ehkä enää ihan vuosittain tavata. Viikonloppukurssimme sen
sijaan ovat jo parin vuoden ajan kärsineet inflaatiosta. Syynä tähän lienee
tanssikoulujen lisääntynyt kurssitarjonta myös täällä kaakon kulmalla. Tämä on
tietenkin meille tanssin harrastajille pelkästään hyvä asia, että saamme ammattimaista
opetusta myös lähiseudulla. Ei tarvitse enää matkustella ympäri Suomea hyvien oppien perässä.
Tanssikas ry:n kannalta tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että voimme jatkossa kohdentaa resursseja enemmän
viikkotoimintaamme. Keväälle ei nyt olekaan suunnitteilla yhtään viikonloppukurssia, mutta
viikkotunneillamme tullaan näkemään omien ohjaajiemme lisäksi myös ulkopuolisia opettajia. Tällaisia
kursseja ovat ainakin Lavis ja Salsan jatkokurssit. Itselläni ovat myös työkuviot muuttuneet niin, että joudun
vähentämään tanssiharrastustani ja siirtämään vastuuta tanssikurssien vedosta enenevässä määrin Anskulle ja
Outille.
Huhti-toukokuussa pyrimme järjestämään jälleen ”Kesäksi lavakuntoon” -tanssikurssin aloittelijoille ja
heinäkuussa tanssimme taas Korialla Tangoa. Tango &Tanssilava -leirille on valittu opettajiksi viime vuoden
tapaan Väisäset ja Filpukset. Filpukset olivat viime kesänä ensimmäistä kertaa meillä opettajina ja saivat
paljon positiivista palautetta. Ne, jotka eivät viime kerralla päässeet kurssille mukaan, niin nyt on oiva
mahdollisuus päästä vielä tutustumaan tämänkin opettajaparin oppeihin.
Hyvää alkavaa vuotta kaikille Tanssikas ry:n jäsenille!
t. Kaitsu

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Kai Kinnunen ja yhdistyksen syyskokous
suoritti valinnat hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä.
Pikkujoulut juhlittiin noin 60 jäsenen voimalla ns-talolla Korialla 18.11., syötiin
puuroa mahan täydeltä ja pantiin jalalla koreasti Henkan ja Kulkureiden tahtiin.
Mukavaa talven jatkoa kaikille ja nähdään kursseilla!
Tanssikkas ry:n hallitus

Hallitus 2017:
Puheenjohtaja:
Jäsenet:
Varajäsenet:

Kai Kinnunen
Jouko Hietanen, Teija Kiviranta, Saija Taimela ja Anu Toivola
Nea Ahopalo ja Teppo Lehtinen

Yhteystiedot
Toimihenkilöt
Tehtävä
Puheenjohtaja, ohjaaja
Sihteeri, ohjaaja
Jäsensihteeri

Nimi
Kai Kinnunen
Outi Hostikka
Mervi Suomalainen

Sähköposti
puheenjohtaja(at)tanssikas.net
sihteeri(at)tanssikas.net
jäsensihteeri(at)tanssikas.net

Puhelin
040 732 2342
044 550 0498
044 599 1237

Kotisivujen ylläpito

Teija Kiviranta

tiedotus(at)tanssikas.net

040 775 5507

Varainhankinta

Jouko Hietanen

jopoti50(at)gmail.com

040 555 9349

Seuravaatevastaava, ohjaaja

Saija Taimela

saikatariina(at)gmail.com

0400 815 411

Ohjaaja

Anu Toivola

anu.j.toivola(at)gmail.com

Kevään kurssit
Tanssikas ry:n kevään kurssitarjontaa jäsenille on maanantaisin ja torstaisin
Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla, Kyminasemantie 4 B, Koria.
Ei ennakkoilmoittautumista! Voit tulla myös ilman paria, sillä kursseilla on vapaaehtoinen parinvaihto!
Maksu käteisellä: 6 €/jakso, 10 € koko ilta, myös Smartum-setelit käyvät.
Tammikuussa aloitetaan Laviksella ja sitten jatketaan lattareilla. Maaliskuussa opetellaan suomalaista salsaa
suomalaiseen musiikkiin, jatkotason kurssin ohjaa Outin kanssa Jari Petjoi.
Tanssikkas ry:n omat ohjaajat ovat Kai Kinnunen, Anu Toivola ja Outi Hostikka.

Tasomääritelmät
Perustaso 1:
Osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ko. lajista. Lähdetään aina alkeista liikkeelle tutustuen itse
tanssilajiin ja siihen sopivaan musiikkiin. Kävelyiden ja vastaavien harjoitteiden kautta opetellaan perusrytmi ja
perusaskeleet sekä muutamia peruskuvioita, joita pääsee heti kokeilemaan lavoilla/tanssiravintoloissa.
Perustaso 2:
Osallistujan tulee hallita perusaskel ja muutama helppo kuvio. Perustaso 2:lla opetellaan lisää peruskuvioita ja
harjoitellaan edelleen alkeita ja ko. lajiin liittyviä olennaisia perustekniikoita, vientiä ja seuraamista, joustoa
jne.
Perustaso 3:
Kurssilla opetellaan lisää helppoja kuvioita, perusaskeleen rikkomista, askelvariaatioita ja tanssillisuutta.
Perustaso 3:a voisi kuvailla myös alkeisjatkotasoksi.
Jatko/edistyneet:
Taso on tarkoitettu niille, jotka hallitsevat jo kyseisen tanssin alkeet (tasot PT1, PT2 ja PT3) ja pystyvät
muuttamaan omaa tanssia soitettavan musiikin mukaan. Kursseilla opetellaankin uusien kuvioiden lisäksi
myös musiikin tulkintaa. Jatkotason kuviot ovat jo haastavampia kuin alkeistasolla.

Kevät 2017 viikkotunnit jäsenille
Maanantai klo

18.00 – 19.25

19.35 – 21.00

9.1.
16.1.
23.1.
30.1.
6.2.
13.2.
20.2.
27.2.
6.3.
13.3.
20.3.
27.3.
3.4.
10.4.
17.4.

Fusku (jatko)
Fusku (jatko)
Fusku (jatko)
Fusku (kertaus)
Bugg (jatko)
Hiihtoloma
Bugg (jatko)
Bugg (jatko)
Bugg (kertaus)
Kuviohumppa (PT1)
Kuviohumppa (PT2)
Vapaat harkat + ohjaus
Pääsiäinen

Lavis / ohjaajana Sirkku Pusa
Lavis / ohjaajana Sirkku Pusa
Fusku (jatko)
Fusku (jatko)
Fusku (jatko)
Fusku (kertaus)
Bugg (jatko)
Hiihtoloma
Bugg (jatko)
Bugg (jatko)
Bugg (kertaus)
Masurkka (PT1)
Masurkka (PT2)
Vapaat harkat + ohjaus
Pääsiäinen

Torstai klo

18.00 – 19.25

19.35 – 21.00

12.1.
19.1.
26.1.
2.2.
9.2.
16.2.
23.2.
2.3.
9.3.
16.3.
23.3.
30.3.
6.4.
13.4.

Fusku (PT1)
Fusku (PT3)
Cha Cha (PT1)
Cha Cha (PT2)
Bugg (PT1)
Bugg (PT3)
Cha Cha (PT3)
Hiihtoloma
Cha Cha (PT3)
Salsa (jatko) / ohj. Jari Petjoi
Salsa (jatko) / ohj. Jari Petjoi
Rumba-Bolero (PT1&PT2)
Rumba-Bolero (PT3)
Pääsiäinen

Fusku (PT2)
Fusku (PT3)
Salsa (PT1)
Salsa (PT2)
Bugg (PT2)
Bugg (PT3)
Salsa (PT3)
Hiihtoloma
Salsa (PT3)
Salsa (jatko) / ohjaajana Jari Petjoi
Salsa (jatko) / ohjaajana Jari Petjoi
Hidas Valssi (PT3)
Hidas Valssi (PT3)
Pääsiäinen

Muutokset ja lisäykset mahdollisia! Netistä löydät ajantasaiset tiedot; www.tanssikas.net

VUODEN 2017 JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN
Jäsensihteeri lähettää sähköpostilaskut tammikuun alussa. Maksu on suoritettava 20.1. mennessä.
Jäsenmaksut
 Aikuiset 20 €
 Juniorit (alle 18 v.) 5 €
 Opiskelijat 5 € (mainittava oppilaitos maksun viestiosassa)
 Yhteisöt 50 €

TULEVAT TAPAHTUMAT
Huhtikuussa alkaa Kesäksi lavakuntoon – kurssi, jossa aloittelijat saavat hyvän startin uuteen harrastukseen.
Kurssilla opetellaan alkeista lähtien Valssia, Humppaa ja Foksia, joilla pääsee hyvin tanssimisen alkuun ja
pystyy tanssimaan jo melkein koko illan. Joka kerta tanssitaan jokaista kolmea lajia tunti. Viimeisellä
kurssikerralla on lisälajina Tango. Kurssi järjestetään, mikäli tulee tarpeeksi ennakkoilmoittautuneita.

Ensi kesänä tangoleiri pidetään 14. - 15.7.2017, päivämäärä
kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt.
Opettajina jo ennestään tutut Kari ja Merja Filpus, Raisiosta sekä
Mika ja Anna Väisänen, Lappeenrannasta.

Aloitetaan vuosi letkeästi Laviksella!
Maanantai 9.1. ja 16.1.2017 klo 19.30 – 21.00
Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalo,
Kyminasemantie 4 B, Koria
Opettajana Laviksen kehittäjä,
liikunnanohjaaja Sirkku Pusa
Laitetaan pyhien jälkeen taas kroppa liikkeelle ja aloitetaan Tanssikas ry:n kevään kurssit
lavatanssijumpalla kahtena maanantai-iltana.
Nyt kaikki jäsenet mukaan, ei ennakkoilmoittautumista, hinta 8 euroa (1,5 tuntia)
LAVIKSESSA tanssitaan kaksi samaa tanssilajia peräkkäin ja tunnilla soi perinteinen
suomalainen lavatanssimusiikki. Tunti koostuu vaihdellen seuraavista tanssilajeista: Valssi,
humppa, jenkka, polkka, masurkka, tango, rock, jive, foxi, fusku, salsa, cha cha, rumba
ja samba.
LAVIS-lavatanssijumpan periaatteisiin kuuluu, että tanssiaskeleet ja koreografiat ovat niin
helppoja, että varmasti pääset mukaan vaikka et olisi aikaisemmin Lavista kokeillut. Tunnilla
käydään monipuolisesti läpi eri lavatanssilajeja ja jokainen löytää tunnilta omat
tähtihetkensä. Kunnon kohotus käy huomaamatta, kun liikutaan ryhmässä, jokainen omalla
tyylillään ja tehollaan. Kuten tiedämme, lavatanssi on niin mukavaa, että et edes huomaa
kuntoilevasi, silti lähdet tunnilta hikisenä.

Muut kevään maanantai- ja torstaikurssien tanssilajit
löydät nettisivultamme; www.tanssikas.net
TERVETULOA MUKAAN!

