
HYBRIDIOPETUS  
 
Tervetuloa tanssimaan kevätlukukaudelle 2021! Aloitamme tanssikauden jokaisen ryhmän osalta 
hybridiopetuksena 11.1. alkaen. Voit siis tulla joko paikan päälle normaalisti saliin tai osallistua tunnille 
etäyhteydellä ZOOMin välityksellä kotoa käsin. Myös uudet oppilaat aloittavat tanssitunnit heti 
tammikuusta alkaen. 
 
Näyteikkunanäytökset siirtyvät edelleen helmikuulle. Poissaolojen korvaaminen tunneilla on 
kielletty toistaiseksi. Tämä koskee kaikkia tanssikoulun opetusryhmiä. Ilmoitamme kun korvaukset 
ovat jälleen mahdollisia.  

 
Hybridiopetus 
  
Opetus pidetään lähiopetuksen lisäksi myös etänä ZOOMin kautta. Voit siis tulla joko paikanpäälle 
tanssisaliin tai olla etänä kotoa. Mukaan pääset klikkaamalla sen salin linkkiä, jossa tunnit normaalistikin 
pidetään. Tunnit ovat reaaliaikaisena lukujärjestyksen mukaisena aikana. Tulethan ajoissa ZOOM-tunnille! 
Opettaja hyväksyy jokaisen oppilaan yksitellen mukaan ja tunti jaetaan vain oman ryhmän kesken. Alla 
olevat linkit löytyvät myös kotisivuiltamme. 
 
 
Klikkaamalla linkkiä pääset mukaan tunnille: 
Sali 1             https://zoom.us/j/7891844463 
Sali 2             https://zoom.us/j/9350919259?pwd=Q3hvV0trbnlXeTQ2SzZVS1JveGZZUT09 
Kuuris            https://us02web.zoom.us/j/7020045408?pwd=Rk1Ma3dScnhDTG85QkMvUEY3YmNrZz09 
 
Huomioitavaa  

- Kaikilla yli 15-vuotiailla tulee olla kasvomaski myös tanssitunneilla, ellei siihen ole terveydellistä 
estettä. 

- Tunnit päättyvät 5 minuuttia aikaisemmin, jolloin pystymme hillitsemään käytävien ruuhkaa. 
- Saattajat ym. eivät tule tanssikoulun tiloihin ollenkaan. (Poislukien pienten lasten vanhemmat. 

Toivomme myös, ettei käytäville jäätäisi oleskelemaan tunnin ajaksi.  
- Puethan tanssivaatteet ja täytäthän juomapullosi jo kotona. Vältetään pukuhuoneiden käyttöä.  
- Aikuisten isot ryhmät jaetaan erillisen ilmoittautumisen kautta niin, ettei tunneilla ylity kymmenen 

henkilön raja. Katso tarkemmin alempaa.  
 
 
 
 
Aikuisten osallistuminen lähiopetustunneille: 
 
Aikuisten tunnit alkavat samaan tapaan hybridiopetuksena. Isoimmissa ryhmissä olemme kuitenkin 
rajanneet lähiopetukseen tulevien maksimiosallistujamäärän yhdeksään henkilöön. Voit ilmoittautua 
lähiopetustunnille hellewin kautta. Mikäli et mahdu lähiopetustunnille, ilmoittaudu kuitenkin varalle. Näin 
takaamme sen, että pääset seuraavalle tunnille varmasti mukaan. Avaamme suoraan kahden seuraavan 
viikon tanssitunnit. Voit osallistua mukaan ZOOMin kautta, mikäli et voi osallistua lähiopetustunnille. Mikäli 
ryhmässä on valmiiksi alle 10 henkilöä, erillistä ilmoittautumista ei tarvita.  
 
Ilmoittauduthan vain omalle tunnillesi! Täältä pääset varaamaan paikan:  
https://www.tanssikoulut.fi/taidetehdas/courses.php?l=fi#pos-20-21  
 
Aikuisten tunnit  



MA Aamubaletti,  ilmoittaudu erikseen mukaan lähiopetustunnille 
MA Lyrical jazz aikuiset, ilmoittaudu erikseen mukaan lähiopetustunnille 
MA Miesten tanssitunti, ei erillistä ilmoittautumista HUOM! Tunnit toistaiseksi lauantaisin klo 15.30-16.30 
MA Jooga Mix,  ei erillistä ilmoittautumista, HUOM! Tunnit toistaiseksi tiistaisin klo 20-21.00 
MA Latin Sweat,  ei erillistä ilmoittautumista 
TI Nykytanssi aikuiset,  ei erillistä ilmoittautumista 
KE Reggaeton aikuiset,  ilmoittaudu erikseen mukaan lähiopetustunnille 
KE Latino Street aik.,  ilmoittaudu erikseen mukaan lähiopetustunnille 
KE Latino Show,  ei erillistä ilmoittautumista 
TO Commercial dance,  ei erillistä ilmoittautumista 
TO Street aik. jatko,  ilmoittaudu erikseen mukaan lähiopetustunnille 
PE Feel free,   ei erillistä ilmoittautumista 
 
 
 
 
Tanssintäyteistä vuotta 2021!  
 
 
 
Terveisin,  
 
 
Taidetehtaan Tanssikoulun väki 
 
 
 


