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HALLITUKSEN TERVEHDYS
Näin on talvikausi saatu jälleen pakettiin, viikkotunnit ovat ohitse ja talven aikana harjoiteltuja kuvioita päästään
kokeilemaan kesälaitumille eli pian avautuville kesälavoille. Varma kevään merkki on myös se, että alkaa lehtien
palstoilla taas kirjoittelu siitä, miten lavoilla pyörii näitä helikoptereita niin, ettei tavallinen kansa sinne edes mahdu
sekaan.
Me Tanssikkaan väkihän ollaan myös sitä ihan tavallista tanssikansaa ja kyllä me ainakin sekaan mahdumme joka
kerta vallan hyvin. Lisäksi annamme aina tilaa myös muille sitä tarvitseville ja pyrimme välttämään kolareita ja
turhia kolhuja muiden tanssiparien kanssa. Sopu sijaa antaa. Pidetään tämä ensi kesänäkin mielessä ja
esiinnytään siis esimerkillisesti lavatanssikulttuurin jatkumisen puolesta. Ystävällisellä käytöksellä ja lavaetikettiä
noudattaen saamme niitä paljon kaivattuja uusia ihmisiä tämän oivan harrastuksen pariin.
Hyvää tanssikesää kaikille Tanssikas ry:n jäsenille!
Älkää unohtako Tango &Tanssilava -kurssia tänäkään kesänä.

Yhdistyksen toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kai Kinnunen, Kouvola puh. 040 732 2342
Sihteeri Outi Hostikka
Jäsensihteeri Anu Toivola
Tiedottaja Teija Kiviranta
Kurssivastaava Jouko Hietanen
Talkoovastaava Hannu Mustonen
Seuravaatteet Saija Taimela
Suomiviihde-lehtivastaava Aina Penttilä

sihteeri(a)tanssikas.net
jasensihteeri(a)tanssikas.net
teija.h.kiviranta(a)gmail.com
jopoti50(a)gmail.com
hannu.mustone(a)luukku.com
saikatariina(a)gmail.com

puh. 044 550 0498
puh. 044 599 1237
puh. 040 775 5507
puh. 040 555 9349
puh. 0400 806 071
puh. 0400 815 411
puh. 0400 642 042

Tanssiohjaajat:
Kai Kinnunen, Anu Toivola, Saija Taimela ja Outi Hostikka

Muista ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi jäsensihteerille!
Seura lähettää jäsentiedotteet sähköpostilla, lisäksi kurssit ja tapahtumat löytyvät seuran nettisivuilta
www.tanssikas.net ja olemme myös facebookissa. Jotta jäsenrekisterimme olisi ajan tasalla ja saisitte
tiedotteemme, muistakaa ilmoittaa jäsensihteerillemme muuttuneet yhteystietonne.

KOKOUSKUTSU
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 13.5.2016 klo 19
Kallioniemen lavalla, Puistolantie 1-3, 45610 Koria
Tervetuloa!
Osallistujien kesken arvotaan 10 kpl pääsylippuja Kallioniemen
tansseihin
Illan tansseissa soittaa HURMA.
Kesäksi lavakuntoon – kurssi alkaa 9.5. klo 18 Elimäen Vilppulan ns-talolla.

Ilmoittautumiset 2.5. mennessä nettisivujen kautta. Kurssiesite löytyy jäsentiedotteen lopusta.

Tanssimusiikin rytmiikka – luento 21.5.2016 klo 11 – 15 Kouvola-talolla, luennoitsijana Finlandersmuusikko ja tanssimusiikkikouluttaja Lasse Paasikko. Ilmoittautuminen alkaa 2.5. nettisivujen kautta.

Tango & tanssilava – tapahtuma 15. - 16.7.2016 Kallioniemen lavalla ja Korian monitoimitalolla.

Opettajina Kari ja Merja Filpus sekä Mika ja Anna Väisänen. Ilmoittautuminen alkaa 1.6. nettisivujen kautta.
Kurssiesitteet löytyvät tämän tiedotteen lopusta ja lisätietoja nettisivuiltamme www.tanssikas.net.

"Tunti ennen tansseja" -kurssit kesällä 2016
Kurssi sisältyy tanssilipun hintaan. Tule opettelemaan askeleet tai kertaamaan ne ennen tansseja.
Ei ennakkoilmoittautumista! Voit tulla myös ilman paria!
Kallioniemin lava, Kouvolan Korialla:
Pe 20.5.
klo 18:30-20:00
Tango
Pe 10.6.

klo 19-20

Fusku

Pe 1.7.

klo 19-20

Bugg

Muutokset ja lisäykset ovat mahdollisia!

Ennakkotietoa syksyn tapahtumista
Jäsenille tarkoitetut viikkotunnit jatkuvat taas syksyllä maanantaisin ja torstaisin Nuorisoseurantalolla Korialla.
Tarkempi aikataulu ja lajit ilmoitetaan elokuun aikana. Ohjaajina Tanssikas ry:n omat ohjaajat.
18.9. on tiedossa Cha Cha jatkotason viikonloppukurssi. Syksyllä myös Lassen ja Lissun tanssimusiikin rytmiikka
ja musiikin tulkinta -kurssi (jatkoa Lassen toukokuun luennolle).
Tanssikas ry:n pikkujoulut pidetään jälleen Nuorisoseurantalolla Korialla 18.11. Henkan ja Kulkureiden tahdissa.

Jäsenedut:
Omien ohjaajien kursseista ja vierailevien ohjaajien viikonloppukursseista ja -leireistä jäsenille on alennettu hinta.
Useat tanssipaikat antavat alennusta Tanssikas ry:n jäsenkortin esittävälle (lista tanssipaikoista löytyy
nettisivultamme).
Valtakunnalliset edut:
Tanssikas ry:n jäsenenä olet myös SUSEL:in, eli Suomen Seuratanssiliiton jäsen.
Jäsenkortin taakse on painettu SUSEL:n logo merkiksi jäsenyydestämme.
Jäsenkorttia näyttämällä olet oikeutettu SUSEL:n jäsenetuihin. www.susel.fi
Muiden seurojen myöntämät edut:
Tanssiseura Kouvolan Terpsikerho antaa jäsenillemme alennusta lavatanssi- ja Bailatino-tunneista. Muista esittää
jäsenkorttisi! https://terpsikerho.fi/
Suutari Kake (Lappeenrannan Prisma) antaa 10 %:n alennuksen suutarintöistä, teroituksista ja avaimista.
Roset-Ideat Oy ja Alemana antavat alennusta kengistä ja tanssitarvikkeista.
Jotkut seurat ja tahot saattavat myöntää alennusta joistakin kursseistaan SUSEL:n jäsenseurojen jäsenille,
esimerkiksi Mikkelin Tanssihullut ja Suomen Media & Action Oy.

Seuravaatteet:
Seuravaatteet ovat laadukkaita tanssivaatteita, ja niihin on brodeerattu
seuran logo. Paitoja on saatavilla useita eri malleja ja värejä. Mallistoon
kuuluu myös tyylikäs fleecetakki ja näppärä pikkupyyhe. Kuvia ja lisätietoja
seuravaatteista löydät nettisivultamme. Hanki kesäksi vaikka mukava
college-takki.
Seuravaatetilauksia hoitaa Saija. Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen
saikatariina(a)gmail.com tai soittaa Saijalle 0400 815411 ja sopia
sovituksesta.

