Jyväskylän Tanssiopiston tiedote huhtikuu 2020

Tässä tiedotteessa
• LIVEtunnit ovat lähteneet käyntiin hienosti.
• LIVEtuntien lisäksi täydennämme jatkuvasti videotanssituntien Online-materiaalien
soittolistoja.

• Mikäli et enää pääse sähköpostiin tulleesta linkistä suoraan materiaaleihin niin kokeile
seuraavaa:

• Jos et ole saanut linkkejä lainkaan
• Tanssinpäivän näytöksen lipun hinnan palautus
• Kesäleirien mahdollisesta peruutuksesta/siirrosta tiedotetaan toukokuun puolen välin
jälkeen.

• Kesälukukauden tanssituntien lukujärjestys julkaistaan toukokuun alussa.

LIVEtunnit ovat lähteneet käyntiin hienosti.
Opettajat ja oppilaat ovat olleet iloisia jälleennäkemisestä ja tunneilla on tanssittu ihan
tehokkaasti, ”hiki päässä” niin kuin sanonta kuuluu. Valitettavasti ihan kaikki eivät ole
onnistuneet saamaan Zoomin kautta yhteyttä LIVEtunneille.
Tässä vielä kootusti ohjeita:
- Kullekin LIVEtunnille lähetetään linkki niille oppilaille, joille tunti kuuluu kevätlukukauden
ilmoittautumisien perusteella.
- LIVEtunnit ovat yksittäisiä kertoja, jokaiseen niistä tulee oma linkki eli viime viikon linkillä ei
pääse seuraavalle tunnille.
- Pidettävät LIVEtunnit vaihtuvat viikottain, tarjonta on normitunteja suppeampaa koska
suoratoistotekniikka rajoittaa pidettävien tuntien määrää.
- Tunnit eivät toistu joka viikko samaan aikaan. LIVEtuntien seuraavan viikon aikataulu
julkaistaan aina edellisen viikon perjantaina nettisivujemme etusivun ajankohtaisissa sekä
somessa.
- Niinä viikkoina kun ei ole LIVEtuntia on tarkoitus opetella itsenäisesti materiaalia videoilta.
- LIVEtunteja ei tallenneta tietoturvasyistä (myös oppilaat näkyisivät tallenteissa), joten niille voi
osallistua vain reaaliaikaisesti.

LIVEtuntien lisäksi täydennämme jatkuvasti
videotanssituntien Online-materiaalien soittolistoja.

- Muistathan että videomateriaalit ja LIVEtunnit täydentävät toisiaan. Videoilla opetettua
materiaalia tanssitaan sitten yhdessä LIVEtunneilla.
- Olemme lähettäneet kaikille sähköpostitse linkit Online-videomateriaalien soittolistoihin.
- Kaikille olisi pitänyt tulla oman tanssilajin soittolista/listat sekä tähän mennessä extrana
yhden muun lajin soittolista.
-Muista käydä tsekkaamassa online tuntien soittolistat, tällä ja ensi viikolla niihin on lisätty
uutta materiaalia.
- Videomateriaali on käytössänne viikkoa pidempään kuin lukukausi olisi kestänyt eli
30.5.asti.

Mikäli et enää pääse sähköpostiin tulleesta linkistä suoraan
materiaaleihin niin kokeile seuraavaa:
- Jos linkki antaa kaksi vaihtoehtoa niin valitse Youtube ei Hobiver. Soittolistat ovat siis
Youtubessa.
- Jos linkki ei aukea suoraan sitä klikkaamalla niin copypastaa linkin osoite ja laita se selaimeen
ja hae. Jos ei aukea silloinkaan, niin kannattaa kokeilla toista selainta.

Jos et ole saanut linkkejä lainkaan
- Jotkut sähköpostiohjelmat eivät hyväksy mitään joukkoviestityksiä, ja joskus ne saattavat
mennä roskapostiin. Oman sähköpostiohjelman asetuksia voi koittaa myös säätää.
- Jos et ole saanut linkkejä tai et löydä niitä enää niin ole yhteydessä toimistoon
yhdistys@jyvaskylantanssiopisto.org tai soita meille 0443699700.

Tanssinpäivän näytöksen lipun hinnan palautus
- Jos olit ehtinyt jo ostaa lipun peruuntuneeseen Tanssinpäivän näytökseen niin teatterin
nettisivuilta löytyy ohje lippujen hyvityksiin. Asiat voi hoitaa puhelimitse p. 014 266 0110 tai
sähköpostin välityksellä teatteri.lippumyymala@jyvaskyla.fi
- Jos olit ostanut lipun Lippu.fistä niin hyvityksen lipusta saa teatterilta, ei lippu.fistä.
Valitettavasti teatteri ei hyvitä sitä lippu.fin välityspalkkiota 1,50€/lippu.

Kesäleirien mahdollisesta peruutuksesta/siirrosta tiedotetaan
toukokuun puolen välin jälkeen.
Kesälukukauden tanssituntien lukujärjestys julkaistaan toukokuun
alussa.
Näillä näkymin kesä ainakin alkaa LIVEtanssitunteina mutta ne muutetaan lähiopetukseksi heti
mikäli koronatilanne sen sallii. Kesän tunneilla saa korvata kevään poisjääneitä tunteja. Asiasta
infotaan tarkemmin kesän lukujärjestyksen julkaisun yhteydessä.

Toivotamme kaikille iloa liikkumiseen ja hyvää terveyttä!
T: Tanssiopiston väki
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