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UUSI VUOSI TULEE KUIN TANSSIEN… 
 

AIKUISTEN ILTA K18 
Järjestämme lauantaina 11.12. Aikuisten illan klo 19:00 
Tapahtuma on maksuton ja järjestetään Taidetehtaan uudessa tanssisalissa (Aleksanterinkaaren puolella; 
CoffeeHousen vieressä).  
 
Taidetehtaan Tanssikoulun aikuisoppilaiden päätösiltama sisältää esityksiä, yhdessäoloa, tanssia ja pientä 
purtavaa juoman kera. Lämminhenkisessä illassa voit tutustua koulumme aikuisten tanssitarjontaan, 
opettajiin ja muihin aikuisiin tanssinharrastajiin. Myös kuntotunneilla kävijät, tervetuloa!  

Mikäli ryhmä haluaa esittää oman tanssinsa, niin ryhmä voi käydä sen läpi 18.00–18.50 välisenä aikana 
ennen iltamien alkua. Mikäli ryhmässä on alle 18-vuotiaita voi he osallistua esityksiin tilaisuuden aluksi, 
jonka jälkeen nuoremmat poistuvat.  
 

 

TIIVISKURSSIT 

Järjestämme joulutauolla myös tiiviskursseja, jotka julkaistaan pian ja tiedotamme niistä myös suoraan sähköpostilla.   
www.taidetehtaantanssikoulu.fi  

 

Lukukauden päätöksen muistilista!  

• Toimistostamme on mahdollista hankkia tanssikoulun kannatustuotteita mm. lahjakortteja, logollisia 
tuotteita mm. paitoja, housuja ja huppareita. 

• 6.12. ei tunteja! Hyvää Itsenäisyyspäivää  
• Syyskauden tunnit päättyvät maanantaina 20.12.  

 
• Kevätkausi 2022 käynnistyy perjantaina 7.1. ja siitä eteenpäin tanssitaan taas lukujärjestyksen mukaisesti. 

Huom! Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden, joten syyskauden tunnit jatkuvat ilman erillistä ilmoittautumista 
myös kevätkaudella! Mikäli et tanssi kevätkaudella, muistathan tehdä peruutuksen 7.12.2021 mennessä kirjallisesti.  

• KEVÄTLUKUKAUSI 7.1.-29.5.2022 
Ajat, jolloin ei lukujärjestyksen mukaisia tunteja: 
Talviloma 21.–25.2. (ma-pe) / Pääsiäinen 15.–18.4. (pe-ma) / Helatorstai 26.5. / Vappu 30.4.–1.5. (la-su) 

• Löytötavaroita on kertynyt moneen lähtöön, muistathan käydä hakemassa omasi pois.  
Noutamattomat tavarat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. 

 
 

Ihanaa joulun aikaa 
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Elävä näyteikkuna 2021 
TAIKAPUURON PYÖRTEISSÄ – Tanssitarina  
Tänä vuonna näytökset toteutetaan näyteikkunaesityksinä, tanssitarinan muodossa. 
Opettajat ovat yhdessä keksineet joulunäytöksen tarinan, jonka kohtauksia kukin opettaja on ryhmänsä kanssa alkaneet 
työstämään tanssin muodossa. Meillä on ollut harvinainen tilaisuus saada muusikko Miro Mantere säveltämään tarinaamme 
musiikit. Tällainen yhteisöllinen hanke on tuntunut hyvältä haasteellisten vaiheiden jälkeen. Tavoitteemme on päästä jatkossa 
taas Avanti-saliin esiintymään, kun se on turvallista ja peruuntumisen mahdollisuus on pienempi.  
  
Jännittävää nähdä kuinka puuro ja pukki liittyvät toisiinsa ja kuinka pahansisuisista tontuista on kehkeytynyt sympaattisia pikku 
apureita. Sen me näemme joulunäytöksissä Taidetehtaan kauppakujalla, elävässä näyteikkunassa. 

NÄYTÖSAJAT:  
LAUANTAI 11.12. klo 14.00  
SUNNUNTAI 12.12. klo 13.00 ja 15.00 
PERJANTAI 17.12. klo 17.30 ja 19.00 
LAUANTAI 18.12. klo 12.00 ja 14.00 ja 16.00 

 
 

 
 

Muut tanssiryhmät esiintyvät  
Tervetuloa katsomaan ja tutustumaan! 


