LAVATANSSISEURA
TANSSIKAS RY

JÄSENTIEDOTE 3 / 2020

HALLITUKSEN TERVEHDYS
Taas on vuosi lopuillaan ja vuosikymmen päättymässä. Vuosi sitten
emme olisi voineet kuvitellakaan, millainen tilanne maailmassa ja meillä
täällä Suomessa vallitsee vuonna 2020. Vuosi on ollut koronapandemian
vuoksi haastava kaikille. Pandemia on tuonut omat haasteensa myös
viikkokurssien vetämiseen. Keväällä kurssit peruttiin, mutta syksyn
olemme hienosti saaneet pidettyä kurssit noudattamalla yleisiä
toimintaohjeita ja suosituksia. Ensi keväällä kurssit jälleen jatkuvat
mahdollisuuksien mukaan.
Kesä ja syksy oli monelle varmasti hieman hiljaisemaa aikaa lavatanssien osalta. Myös
syksyllä jouduimme perumaan Humppa kurssin ja suunnitteilla olleet Tanssikas tanssit.
Seuran toiminta on ollut nyt hiljaisempaa. Tanssiseura kuitenkin pyrkii aktiivisesti jatkamaan
toimintaa rajoitusten mahdollistamalla tavalla. Toivomme, että keväästä 2021 tulee kaikille
turvallista ja tanssirikasta aikaa. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta.
Tanssikkaan hallitus kiittää kaikkia jäseniä kuluneesta vuodesta. Parin viikon kuluttua
hiljennymme joulun viettoon ja toivomme kaikille oikein ihanaa ja rauhallista joulua ja onnea
tulevalle vuodelle 2021.
Terveisin,
Tanssikkaan hallitus
.

HALLITUKSEN KOKOONPANO 2021
Puheenjohtaja: Minna Jokinen
Jäsenet: Ari Kiiski, Emma Laakkonen, Anu Toivola & Soila Toivola
Varajäsenet: Jouko Hietanen, Teija Kiviranta & Vesa Rouhiainen

KEVÄÄN 2021 VIIKKOKURSSIT
Viikkokurssit ovat maanantaisin ja torstaisin Korialla Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla,
Kyminasemantie 4 B, Koria. Samaa lajia opetellaan useampana viikkona peräkkäin.
Maanantaikurssit toimivat pääsääntöisesti jatkumona torstaikursseille tarjoten myös
starttialustan joillekin yksittäisille tanssilajeille. Mikäli pandemiatilanne jatkuu, niin
noudatamme samoja ohjeita kursseilla kuin syksynkin aikana. Kurssille saa tulla vain täysin
terveenä ja noudattaen hyvää käsihygieniaa. Kursseilla ei ole parinvaihtoa, joten oma pari
tulee olla ja sellaista voi etsiä paripörssin Whatsapp ryhmässä, josta löytyy tarkempaa tietoa
facebook sivuilla.
Viikkotunneille osallistuaksesi sinun tulee olla Tanssikas ry:n jäsen. Ensimmäisellä
"tutustumiskerralla" et vielä jäsenyyttä tarvitse, mutta sen jälkeen sinun tulisi liittyä
Tanssikaan jäseneksi, jos haluat jatkaa kursseillamme käyntiä.
Maanantain hinnat: 6 €/jakso (1,5 h), 10 € koko ilta (3 h).
Maksu käteisellä tai Smartum-seteleillä.
Tasomääritelmät löytyvät nettisivuiltamme www.tanssikas.net
Ohjaajana toimii Anu Toivola

PIKKUJOULUT
Tänä vuonna valitettavasti emme järjestä perinteisiä pikkujouluja vallitsevan
pandemiatilanteen vuoksi. Yritetään ensi vuonna uudestaan.

SEURAVAATTEET
Tanssikkaan seuravaatteista vastaa Anne ja hänelle voi laitta viestiä osoitteeseen
tanssikasseuravaatteet@gmail.com , jos seuravaatteiden tilaus kiinnostaa. Seuravaatteet
ovat nähtävillä aina viikkokurssien yhteydessä maanantaisin ja torstaisin Korian
nuorisoseurantalolla. Seuravaatteet ovat mukavia ja laadukkaita tanssivaatteita, joihin on
brodeerattu seuran logo. Paitoja on saatavilla paria eri mallia ja kolmea eri väriä. Saatavilla on
myös tyylikäs collegetakki. Tule sovittamaan ja valitse mieleisesi tanssivaatteet!

KEVÄÄN 2021 KURSSIT
Maanantai illat ovat alkeita eli aloitetaan perusaskeleen opettelusta ja Torstai illat ovat
alkeisjatkoja, eli pitää osata perusaskel. Katso määrittelyt
www.tanssikas.net/kurssit/tasomääritelmät.
Klo 18.00 – 19.25

klo 19.35 – 21.00

ma 11.1

Bugg, alkeet

Bugg, alkeet

to 14.1

Humppa, tavallinen, alkeet

Valssi, tavallinen, alkeet

ma 18.1

Bugg, alkeet

Bugg, alkeet

to 21.1

Bugg, alkeisjatko

Bugg, alkeisjatko

ma 25.1

Tango, alkeet

Tango, alkeet

to 28.1

Bugg, alkeisjatko

Bugg, alkeisjatko

ma 1.2

Tango, alkeet

Tango, alkeet

to 4.2

Tango, alkeisjatko

Tango, alkeisjatko

ma 8.1

Fusku, alkeet

Fusku, alkeet

to 11.2

Tango, alkeisjatko

Tango, alkeisjatko

ma 15.2

Fusku, alkeet

Fusku, alkeet

to 18.2

Fusku, alkeisjatko

Fusku, alkeisjatko

ma 22.2

Hidasvalssi, alkeet

Hidasvalssi, alkeet

to 25.2

Fusku, alkeisjatko

Fusku, alkeisjatko

vk 9

Hiihtolomaviikolla ei kursseja

ma 8.3

Hidasvalssi, alkeet

Hidasvalssi, alkeet

to 11.3

Hidasvalssi, alkeisjatko

Hidasvalssi, alkeisjatko

ma 15.3

Jive, alkeet

Jive, alkeet

to 18.3

Hidasvalssi, alkeisjatko

Hidasvalssi, alkeisjatko

ma 22.3

ChaCha, alkeet

ChaCha, alkeet

to 25.3

ChaCha, alkeisjatko

ChaCha, alkeisjatko

ma 29.3

Foxi, alkeet

Foksi, alkeet

to 1.4

Foxi, alkeet

Foksi, alkeet

to 8.4

Foxi, alkeisjatko

Foksi, alkeisjatko

ma 12.4

Foxi, alkeisjatko

Foxi, alkeisjatko

to 15.4

Foxi, jatko

Foksi, jatko

Kevääksi on jälleen suunnitteilla Kesäksi lavakuntoon -kurssi. Kurssipäivät ovat ma 26.4., to
29.4., ma 3.5., to 6.5. ja ma 10.5, klo 18.00 – 21.00
Lajeina ovat Foksi, Kävelyhumppa ja Hidasvalssi. Tämän lisäksi bonuksena viimeisellä
kerralla Tango. Jokaista lajia tanssitaan 1h / kerta.
Seuraathan kurssin ilmoittelua facebookissa (Tanssikas RY) tai netissä
www.tanssikas.net/kurssit tai liity WA-ryhmään ilmoittautumalla osoitteessa
tanssikashallitus@gmail.com

VUODEN 2021 JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksut säilyvät ennallaan vuonna 2021.
-

Aikuiset 25€/vuosi
Aikuiset 15€ syys-joulukuu (tammi-helmikuu)
Juniorit (alle 18-vuotiaat) 5€/vuosi (syntymäaika ilmoitettava)
Opiskelijat 5€ (oppilaitos ilmoitettava)
Yhteisöt 50€

Jäsenmaksut lähetetään erillisenä laskuna sähköpostipostiin tammikuun aikana. Jos
osoitteesi on muuttunut, niin ilmoitathan uuden sähköpostiosoitteen
jasensihteeritanssikas@gmail.com

