Jyväskylän Tanssiopiston tiedote helmikuu 2020

Tässä tiedotteessa
• Kevätlukukauden laskut on lähetetty sähköpostilla 10.2.
• Tammikuussa startanneille tunneille pääsee vielä hyvin mukaan. Tervetuloa ilmaiselle
kokeilutunnille

• Loppukevään lisätanssitunnit puolilukukausimaksulla
• Talvilomalla 24.2- 29.2. ei ole opetusta
• Maaliskuussa avoimien ovien viikko 9.-14.3.
• Perinteinen Tanssinpäivän näytös 11.5.
• Katutanssi-Battle lauantaina 28.3.
• Ennakkoilmoittautumisia vastaanotetaan kesän 2020 Dance factory –tanssileireille
• UUTUUS! Yli 13-vuotiaiden Choreo Zone workshop (puolipäiväleiri) 1.-5.6 .

Kevätlukukauden laskut on
lähetetty sähköpostilla 10.2.
Otathan yhteyttä pikaisesti jos lasku ei ole
tullut perille tai jos laskussa on
huomautettavaa tai haluat sopia erissä
maksamisesta tai eräpäivän siirrosta.
Muista myös aina heti ilmoittaa jos tunteihin
tulee muutoksia sekä antaa muuttuneet
yhteystietosi (s-posti, osoite, puhelinnumero)
meille tiedoksi. Ilmoittautuminen jatkuu aina
automaattisesti syksyltä keväälle, jollei
toimistoon ilmoiteta peruutuksesta
yhdistys@jyvaskylantanssiopisto.org.

Tammikuussa startanneille tunneille pääsee vielä hyvin mukaan.
Tervetuloa ilmaiselle kokeilutunnille
- Vauvatanssi alle 1 v. yhdessä aikuisen kanssa, maanantaisin klo 10-10.45 Vap Sali 4, opettaja
Kirsi Keisanen.
- Tanssifysio torstaisin Vap Sali 1 klo 19.45-20.45, opettaja fysioterapeutti Emma Pekkala
- Tutustu tanssiin –aikuisten alkeiskurssi lauantaisin Kale alasali klo 13-14
Vapaita paikkoja myös muilta tunneilta voi kysyä toimistosta.

Loppukevään lisätanssitunnit puolilukukausimaksulla
Viime viikolla olleen Ystävänpäivän kunniaksi loppukevään tanssitunnit (11 kertaa) saa
puolilukukausimaksulla eli 60% lukukausimaksun hinnasta (normaalisti sillä saa 8 tuntia).

Talvilomalla 24.2- 29.2. ei ole opetusta

Talvilomalla 24.2- 29.2. ei ole opetusta ellei opettaja ole erikseen ilmoittanut
tuntikorvauksista lomaviikolla. Tanssiopiston toimisto ja puhelin ovat lomaviikon kiinni.
Hyvää talvilomaa!

Maaliskuussa avoimien ovien viikko 9.-14.3.
Perhe ja ystävät ovat tervetulleita katsomaan tanssitunteja. Kaikki oppilaat voivat myös tutustua
eri tanssinlajeihin ja tuntien tasoihin käymällä katsomassa eri tunteja.

Perinteinen Tanssinpäivän näytös 11.5.
Lipunmyynti on alkanut Jyväskylän kaupunginteatterin lippukassassa ja lippu.fi:ssä. Näytöksessä
esiintyvät Tanssiopiston ek-ryhmät ja muodostelmakisaryhmät sekä vierailijana Tanssiryhmä
Off/Balance sekä Rutimo Collectiven katutanssiesitys Peaches.

Katutanssi-Battle lauantaina 28.3.
Hiphop juniorit pienryhmä järjestää katutanssi-Battlen Jyväskylän Tanssiopiston
Vapaudenkadun toimipisteessä. Ovet auki klo 17. Battle alkaa klo 17:30 (lastensarja
ensimmäisenä)
SARJAT:
- 1vs1 all styles (kuka vaan voi osallistua haluamallaan katutanssityylillä)
- 2vs2 rookie (aloitteleville katutanssijoille tarkoitettu sarja, oma pari voi olla valmiina tai
parittomille määräytyy pari ilmoittautumisen jälkeen)
- 1vs1 lapset (synt.2008 ja alle)
Ennakkoilmoittautujat: 8€/yksi kisasarja ja 15€ / kaksi kisasarjaa. Ilm.viim.20.3.2020.
Ovelta ilmoittautuminen: 10€/yksi kisasarja ja 18€/ kaksi kisasarjaa.
Sisäänpääsy katsojille: 5€, ei alennuksia. Tapahtuman tuotto käytetään kokonaisuudessaan
ryhmän SM-kisakuluihin.
Ilmoittautumiset viimeistään 20.3.2020. Ilmoittautumiset ja tiedustelut spostilla osoitteeseen
katja.linnaranta@luukku.com. Lähetä seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero ja sarjat, joihin
ilmoittaudut sekä lastensarjaan ilmoittautuessa syntymävuosi. Alaikäisen ilmoittautuminen
tehtävä huoltajan välityksellä. Alaikäiseltä on ilmoitettava huoltajan puhelinnumero, josta
tavoittaa tapahtuman aikana. Tapahtumaan voi myös ilmoittautua ovella klo 17.00 alkaen
(Huom! korkeampi osallistumismaksu, kts. kohta HINNAT.) HUOM! Tapahtumaan jokainen
osallistuu omalla vastuullaan (alaikäiset huoltajansa vastuulla).
Tapahtuman aikana on kahviossa tarjolla pientä suolaista ja makeaa.

Ennakkoilmoittautumisia vastaanotetaan kesän 2020 Dance
factory –tanssileireille
I leiri 1.-5.6. ja II leiri 8.-12.6. Kummallakin leirillä on omat ryhmät 7-9-vuotiaille ja 10-12vuotiaille. Leirien lukkari löytyy nettisivuiltamme.

UUTUUS! Yli 13-vuotiaiden Choreo Zone workshop (puolipäiväleiri)
1.-5.6 .
Alkaa ruokailulla vaparilla klo 11.15-12 (voi valita maksun myös ilman ruokailua). Treenitunnit on
Kalervonkadun salilla päivittäin klo 12.15-15.15 (3 h) kompositio/koreografia workshop, jossa
tehdään omat koreografiat tavoitteena Show Up, Polkuja, Dance by your heart, Kajaanin
katselmus tai lopputyö. Leirin koreografisen työskentelyn opettaja on Miia Elivuo. Aamupäivisin
on mahdollisuus varata salia omaan työskentelyyn. Viikon huipentaa esiintymiset yhdessä lasten
leirin kanssa palvelutaloesityksessä ja loppunäytöksessä. Hintaan kuuluu 5 valinnaista
tanssituntia kesäjakson ensimmäisen viikon iltatunneista. Leirin hinta 140€ ruokailulla ja 100€
ilman.

Hyvää talvilomaa sen
koittaessa!
Olemme myös Instagramissa ja
Facebookissa, tutustu ja tykkää!
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