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Kevätlukukauden 2020

Kevätlukukauden 2020
tärkeät päivämäärät.
KEVÄT LUKUKAUSI 2020 alkoi 9.1.
viimeinen opet uspäivä 22.5.
Talviloma 24.2. - 29.2. eli viikko 9
Avoimien ovien viikko 9.-14.3.
Pääsiäisloma 8.-14.4.
Vappuloma 30.4.-1.5.
Tanssinpäivän näyt ös, ei opet ust a ma
11.5.
Helat orst aina ei opet ust a t o 21.5.
Kevät näyt ökset 23.-24.5 Monnarilla
KESÄLUKUKAUSI 2019
Kesäjakso 1.-12.6.
Tanssileiri I 1.-5.6.
Tanssileiri II 8.-12.6.
Läpi kesän –t unnit 15.6.-6.8.

Kevätlukukauden lasku lähetetään sähköpostilla
10.2.
Kevät lukukausi o n alkanut 9.1. Tunnit jat kuvat lukujärjest yksen mukaan,
mahdolliset muut okset on ilmoit et t u kyseist en t unt ien oppilaille. Päivit et t y
lukujärjest ys löyt yy net t isivuilt amme www.jyvaskylant anssiopist o.org.
Ilmo it t aut uminen jat kuu kevät lukukaudelle aut o maat t isest i, ellei sit ä
erikseen peruut et a.
Peruut ukset sekä kaikki muut o kset t unneissa ja yht eyst iedo issa t ulee
o ppilaan/ huo lt ajan it se ilmo it t aa t o imist o o n:
yhdist ys@jyvaskylant anssiopist o.org. Huomaat t ehan et t ä opet t ajalle sanominen ei
riit ä.
Kevät lukukauden lasku lähet et ään sähköpost illa 10.2. Kaikki muut okset kevään
t unneissa t ulee ilmoit t aa ennen sit ä.

Läsnäolot voi itse tarkistaa Hobiverista.
Syksyn po issao lo t saa ko rvat a hiiht o lo maan mennessä, kun jat kaa
keväällä o ppilaana. Korvaust unneille ei t arvit se ilmoit t aut ua. Oppilas näkee,
(kirjaut umalla Hobiveriin omilla t unnuksillaan), omast a oppilaskort ist aan syksy 2019
t unt insa ja niiden alla läsnäolot esim. 10/16, joka t arkoit t aa et t ä käymät t ä on 6
kert aa. Myös opet t aja näkee ohjelmast a korvausoikeuden ja kirjaa sit t en t ehdyn
korvauksen läsnäoloksi.
Kevään po issao lo t t ulee ko rvat a kevään aikana t ai viimeist ään
kesälukukaudella, niit ä ei voi siirt ää seuraavaan syksyyn muut en kuin
lääkärint odist uksella.

Tammikuussa alkaneille tunneille mahtuu
vielä.

Vauvat anssi alle 1 v. yhdessä aikuisen kanssa, maanant aisin klo
10-10.45 Vap Sali 4, opet t aja Kirsi Keisanen. Iloist a yhdessäoloa, liikunt aa ja
musiikkileikkejä last en ehdoilla. Tukee lapsen mot orist a kehit yst ä ja ant aa
liikkeen löyt ämisen iloa ja elämyksiä sekä lapsille et t ä vanhemmalle.
T anssifysio t o rst aisin klo 19.45-20.45 Vap Sali 1, opet t aja
fysiot erapeut t i Emma Pekkala.
Tunnilla keskit yt ään monipuolisest i t ärkeiden t ukilihast en vahvist amiseen ja
perusliikkuvuuden ylläpit oon sekä kehit t ämiseen t oiminnallisest i. Tunnilla saat
t ärkeää perust iet oa t anssijan fysiikast a, opit löyt ämään yksilölliset
kehit yskoht eesi ja pääset harjoit t elemaan ja kehit t ymään
t arkoit uksenmukaisest i fysiot erapeut in valmennuksessa. Tunt i sopii ihan
kaikille, joka haluavat t oimivan kehon
T ut ust u t anssiin –aikuist en alkeiskurssi lauant aisin klo 13-14
Kalervon alasali, opet t ajat vaiht uvat , t unnin t aso: Alkeet . Tunt i on myös hyvä
korvaust unt i.
1.2. Kehot iet oisuus
8.2. & 15.2. Hip hop
22.2. & 7.3. Jazz/Showt anssi
14.3. & 21.3. Afrobalance
28.3. & 4.4. Luovat anssi
18.4. & 25.4. Vogue/Waacking
2.5. & 9.5. Nykyt anssi
16.5. Toiveuusint a

Polkuja kilpailussa menestystä
Po lkuja ko reo grafiakilpailussa Kuo pio ssa 17.-18.1. Duot noviisit sarjan
voit t i Ulpu Moision ja Kaisla Leht osen oma koreografia. Paljon onnea menest yksest ä!

Kevään näytöksiä ja kilpailuja.
Kajaanin Uudet t anssit kat selmus 1.-2.2.2020. Mukaan meilt ä pääsi Terhi
Lahden jazz ek-I koreografialla Lokki Joonat an ja Liisa Tirkkosen jazz ek-4
koreografialla Human Touch.
Nuo ri Kult t uuri Mo ves aluet apaht umaan Jämsänkoskella 8.-9.2.2020 osallist uu
Anna Korot yshevan balet t i ek-IV oppilaat Maria Art imo ja Iiris Mikkonen esit yksellä
Pizzicat o, Pauliina Pant sun nykyt anssin ek-III esit yksellä Muist ikuvia, Ulpu Moisio ja
Kaisla Leht onen omalla duollaan Under Cont rol sekä joulukuun Show Up
näyt öksessämme kunniakirjoilla palkit ut Sanni Moilanen ja Linnea Myllykoski omalla
duollaan You’re not alone ja Inkeri Vaskonen ja Milla Hakkarainen omalla duollaan
Night .
Näyt ö npaikka mat ineat la 18.4. klo 16 ja 18 Kuokkalan yht enäiskoulun
audit oriossa. Niissä esiint yvät vek- ja ek-ryhmät , lopput öiden t ekijät sekä
kisaryhmiä.
Ikäkausimest aruus -kisat Oulussa 25.-26.4. Osallist uu last en kisaryhmät .
Perfo rming Art s SM- ja IKM-kisat Lahdessa 9.5. Osallist uu PA-kisaryhmät
T anssinpäivän näyt ö s ma 11.5. Jyväskylän kaupungint eat t erin suurella
näyt t ämöllä. Ek-ryhmien esit yksiä sekä vierailijoit a mm. Tanssiryhmä Off/Balance.
Vek-ryhmät esiint yvät t eat t erin aulassa ennen näyt öksen alkua.
St reet dancen SM- ja IKM-kisat Vant aalla 16.5. Osallist uu kat ukisaryhmät .
Yläkaupungin yö la 16.5. Tanssiopist o mukana useammalla t apaht umalla.
Tarkemmin lähempänä.
Kevät näyt ö kset Mo nnarilla la 23.5. klo 17 Tivoli 1 ja klo 19 Karnevaalit 1 ja su
24.5. klo 15 Tivoli 2, klo 17 Karnevaalit 2 ja klo 19 Karnevaalit 3. Ryhmäkoht aiset
aikat aulut annet aan lähempänä.
Kevään Kat ut anssin SM ja Perfo rming Art s SM kilpailukausi lähest yy.
Voit ost aa huippu ammat t it ait oisilt a ja kilpailuissa menest yneilt ä opet t ajilt amme
soolo, duo t ai ryhmä kilpailukoreografian sekä yksilöllist ä valmennust a it sellesi t ai
omalle t anssiryhmällesi. Kysy rohkeast i lisää.

Virpi Pahkisen workshop ja audition
Jyväskyläläisläht ö isen maailmankuulun t anssija ja ko reo grafi Virpi
Pahkisen t eo ksen Mo no lit Po lygo n Suo men ensi-ilt a on Jyväskylässä
Tanssin Aika- fest ivaaleilla kaupungint eat t erin suurella näyt t ämöllä ensi syksynä
25.9.2020. Solist eina esit yksessä on it se Virpi ja neljä muut a Virpi Pahkinen
Companyn ammat t it anssijaa.
Jyväskylän Tanssiopist on edist yneillä oppilailla on nyt huippuhieno ja ainut laat uinen
mahdollisuus pääst ä mukaan t eokseen. Koreografian kuoro-osuuksiin t arvit aan 21
t anssijaa (+ pari varat anssijaa).
Sunnunt aina 9.2. Virpi Pahkinen pit ää workshopin klo 13-16, jossa t ut ust ut aan Virpin
liikekieleen ja Monolit Polygon t eoksen liikemat eriaaliin. Workshopin jälkeen Virpi pit ää
klo 16-17 audit ionin, jossa valit see t eokseen mukaan pääsevät t anssijat .
Workshop on ilmainen ja se kuuluu kaikkien meidän ek-II, III ja IV ryhmien eri lajien
(jat ko 1-4 ) yli 15-v. oppilaille. Workshoppiin ilmoit t audut aan Hobiverin kaut t a.
Workshoppiin osallist uminen ei t akaa eikä velvoit a esit ykseen mukaan t ulemist a eli
kaikki rohkeast i mukaan workshoppiin!! (35 ensin ilmoit t aut unut t a maht uu mukaan).
Ilmoit t aut uminen workshoppiin on auki. TARTU HUIPPUTILAISUUTEEN!!! Teost a
harjoit ellaan kevään aikana 3-4 kert aa sekä sit t en elo-syyskuussa t oiset 3-4 kert aa.
Teoksen harjoit t amisest a vast aa meillä Terhi Kuokkanen. Pääset t ut ust umaan Virpi
Pahkisen uraan ja t uot ant oon hänen kot isivuillaan ht t p://pahkinen.com/ sekä Monolit
Polygon t eokseen t äst ä linkist ä.
Lue lisää

Ennakkoilmoittautuminen Jyväskylän
Tanssiopiston kesän 2020 Dance factory –
tanssileireille alkaa 28.1.
I leiri 1.-5.6. ja II leiri 8.-12.6. Kummallakin leirillä o n o mat ryhmät
7-9-vuo t iaille ja 10-12-vuo t iaille. Päivässä (klo 9-16) mont a vauhdikast a
kat u-, jazz- ja nykyt anssi t unt ia; sekä välissä ruokailu,
venyt t elyä/t anssivideoit a/omien koreografioiden t ekemist ä ja mukavaa
yhdessäoloa. Opet t ajina Veera Venho/Terhi Laht i. Viikon huipent aa esiint yminen
läheisessä palvelut alossa sekä esit ys vanhemmille. Tule mukaan
huippuhauskalle t anssileirille! Ilmoit t aut uminen net t isivujen
ilmoit t aut umislomakkeella.
Leirin hint a on ruokailulla 140€. Teet hän varauksen pian, paikkoja on
rajoit et ust i! Sit ovat ilmoit t aut umiset kuukaut t a ennen leirin alkua, senkin
jälkeen voi t iedust ella vapait a paikkoja. Paikka: Vapaudenkadun t anssit ilat

Jäsenetuna alennus Alemana Dance Centeristä
Jyväskylän Tanssiopist o-Jyväskylän Tanssiyhdist ys ryn jäsenist ölle -10% alennust a
kaikist a normaalihint aisist a t uot t eist a. Alemana ot t aa mielellään vast aan t oiveit a
t arvikkeist a mist ä voisi olla kysynt ää. Alennuskoodi Alemanan verkkokauppaan on:
jkl_t anssiopist o. Siellä myös "nout o myymäläst ä" ost ot apa t ai voi t ilat a t uot t eet
kot iin suoraan. Myymälässä riit t ää kun kert oo käyvänsä Jyväskylän Tanssiopist on
ryhmissä. Alemana Dance Cent er Harkkot ie 5, 40250 Jyväskylä +358 40 5205510
Lue lisää

Hyvää uutta tanssillista
vuosikymmentä!
Olemme myös Inst agramissa ja
Facebookissa, t ut ust u ja t ykkää!

Tiedot t een kuvat Mat t i Häyrynen
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