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Hallituksen tervehdys
Kevätkokous
Tulevat tapahtumat
Kurssit

Tervehdys!
Kevät tulee kovaa vauhtia (oliko talvi jossain välissä?) ja kurssitunteja on jäljellä
vielä reilusti ennen kesälavojen aukeamista. Me tietysti odotamme innolla, että ne
aukeavat ja pääsemme kokeilemaan itsenäisesti talven viikkotunneilla opittuja
askeleita ja kuvioita. Kiitos kurssien vetämisestä yhdistyksen ohjaajille ja tietenkin
suuri kiitos teille kaikille, jotka viikkotunnelle osallistutte.
Tervetuloa Tanssikas ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Kokous pidetään torstaina 24.4 klo
17.15 Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla, Korialla. Käsitellään sääntöjen 8 § määräämät asiat.
Tule mukaan päättämään asioista!
Yhdistys kaipailee lisää aktiivisia henkilöitä toimintaan mukaan. Tule kevätkokouksessa keskustelemaan
hallituksen jäsenten kanssa tai nykäise hihasta tanssipaikoilla.
Yhdistyksen pääasiallinen tiedotuskanava on omat nettisivut. Sieltä löydätte ajantasaisen tiedon
kursseista ja muita vinkkejä tanssiin liittyen. Muistakaa meidät myös facebookissa. Ilmoitattehan
jäsensihteerille, jos yhteystietonne muuttuvat, jotta jäsenrekisterimme pysyy ajan tasalla.
Jäsensihteerimme tavoitat osoitteesta: jasensihteeritanssikas@gmail.com
Ihanaa kevään odotusta kaikille!
Hallitus
www.tanssikas.net

Tulevat tapahtumat
Kesäksi lavakuntoon -kurssi alkaa torstaina 16.4. Viitenä iltana on yhteensä 15 tanssituntia 50 euron
hintaan. Jos haluat kerrata perusaskeleet kävelyhumpasta, foksista ja hitaastavalssista, niin ilmoittaudu
mukaan. Viimeisellä kerralla on bonuksena tango. Tämä kurssi sopii erittäin hyvin myös naisille, jotka
haluavat opetella vientiä. Yritä houkutella myös uusia ystäviä tanssiharrastuksen pariin. Opettajana toimii
Tanssikkaan oma ohjaaja Anu Toivola. Ilmoittautumiset 31.3 mennessä.
Tanssikas järjestää paljon suosiota saaneen Tanssitaksi -tapahtuman Kuntotalolla lauantaina 29.2.2020.
Tällöin meitä tanssittaa J.Eskelinen. Jos olet kiinnostunut tulemaan tanssittajaksi, niin ota yhteys
puheenjohtajaan sähköpostilla tanssikashallitus@gmail.com . Myös naistaksit ovat tervetulleita. Mikäli et
ole vielä hakenut omaa jäsenkorttiasi, niin alkuillasta on niitäkin jaossa.
Kesäksi on suunnitteilla Tanssitaksi -tapahtuma myös Tirvan lavalle. Tarkempaa päivämäärä ei ole vielä
lyöty lukkoon, ilmoittelemme siitä vielä lähempänä kesää.

Yhteystiedot hallitus 2020
Puheenjohtaja Minna Jokinen
Varapuheenjohjata Ari Kiiski
Jäsen Jouko Hietanen
Tiedottaja Emma Laakkonen
Tiedottaja Teija Kiviranta
Ohjaaja Anu Toivola

puheenjohtajatanssikas(at)gmail.com

044 599 1237
040 555 9349
044 338 9583

Varajäsenet: Soila Toivola, Vesa Rouhiainen
Sihteeri Riitta Parikka

tanssikassihteeri(at)gmail.com

044 550 0498

Jäsensihteeri Mervi Suomalainen

jasensihteeritanssikas(at)gmail.com

040 824 2226
(vain tekstiviestit)

Seuravaatevastaava Anne Salin

tanssikasseuravaatteet(at)gmail.com

044 550 0496

Loppukevään kurssit
Ma 2.3
To 5.3
Ma 9.3
To 12.3
Ma 16.3
To 19.3
Ma 23.3
To 26.3

Fusku
Masurkka
Sottiisi
Tango, syksyn kertaus
Tango, jatkuu ed. kerrasta
Tango, jatkuu ed. kerrasta
Jive, syksyn kertaus
Jive, jatkuu ed. kerrasta

Ma 30.3
To 2.4
Ma 6.4

Salsa
Salsa
Kevään kertausta tai toivelaji?

Alkeisjatko, jatko
Jatkoa syksyn kurssille
Jatkoa syksyn kurssille
Hidasvalssi, syksyn kertaus
Hidasvalssi, jatkuu ed. kerrasta
Hidasvalssi, jatkuu ed. kerrasta
Kuviohumppa, syksyn kertaus
Kuviohumppa, jatkuu ed.
kerrasta
Alkeet
Jatkuu ed. kerrasta

Kesäksi lavakuntoon!
Opettele askeleet ja tutustu lavakulttuuriin
Tämä kurssi on niille, jotka eivät ole koskaan tanssineet
tai uskaltaneet lähteä kurssille, mutta haluaisivat
oppia tanssimaan ja käydä lavoilla.
Kurssilla opetellaan alkeista lähtien Hidasta valssia, Kävelyhumppaa 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. Tanssiopetuksen lisäksi kerrotaan lavatanssikulttuurista ja lavaetiketistä.
Opettajana toimii Tanssikas ry:n oma ohjaaja Anu Toivola.

Kurssipäivät:
To 16.4, ma 20.4, to 23.4, ma 27.4 ja to 30.4 klo 18-21

Kurssipaikka:
Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalo
4, Koria

Kyminasemantie

Hinta: 50 € / hlö sis. 15 tanssituntia
-setelit käy meillä

Kurssille on ilmoittauduttava etukäteen!
Sitovat ilmoittautumiset joko parin kanssa tai ilman paria. Jos ilmoittaudut ilman paria, vahvistamme pääsysi
kurssille vasta paritilanteen ollessa tasan.

Ilmoittautumiset:
- Tanssikas ry:n kotisivuilla olevalla nettilomakkeella www.tanssikas.net
- Sähköpostilla: tanssikashallitus@gmail.com
- Puhelimella: 044 3389583
Kurssi toteutuu jos 31.3 mennessä on tullut tarpeeksi ilmoittautuneita.

