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ELÄVÄ NÄYTEIKKUNA 2021 
TAIKAPUURON PYÖRTEISSÄ 

                                       TANSSITARINA 
 
Syyslukukausi on niin pitkällä, että joulunäytösvalmistelut ovat jo vauhdissa. Varmistaaksemme turvalliset esiintymiset, olemme 
virittäneet luovuutemme huippuunsa. Tänä vuonna näytökset toteutetaan näyteikkunaesityksinä, tanssitarinan muodossa. 
Opettajat ovat yhdessä keksineet joulunäytöksen tarinan, jonka kohtauksia kukin opettaja on ryhmänsä kanssa alkaneet työstä-
mään 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. 
 
 
ALLA AIKATAULUMME, jossa on keltaisella merkitty esiintyjää koskevat ajat. 

• Esityksen kesto noin 35min.  
• Yleisö katsoo esitystä Taidetehtaan kauppakujalta. Kannattaa siis varata sään mukaiset vaatteet. 
• Saapuminen kenraaliin ja esityksiin:  

Taidetehtaankatu 4 A, Stadiumin ja Hiusstudion välissä! Odota ulkona sisäänohjausta ja ole paikalla ajoissa!  
• HUOM! Alle 9-vuotiaiden lasten palautus tapahtuu samalta ovelta, josta sisääntulokin. Vanhemman tulee olla vastaanot-

tamassa kenraalin ja esityksen päätyttyä ajallaan.  
 

 
Tuntisi:     kuuluu ryhmään:  
 
KENRAALIHARJOITUKSET 
 
PERJANTAI 3.12.   Paikalla  Paikalla  Paikalla 
klo 17-19  RYHMÄ 1.  16.30 – 19   16.45 – 17.45  17.55 – 19   
  
LAUANTAI 4.12.2021  
klo 10-12  RYHMÄ 2. 9.30 – 12   9.45 – 10.45    
klo 12.30-14.30 RYHMÄ 4.  12 – 14.30  12.15 – 13.15     
klo 15.30-17.30 RYHMÄ 5. 15 – 17.30   15.15 – 16.15  16.25 – 17.30  
klo 18-20  RYHMÄ 3. 17.30 – 20  17.45 – 18.45  18.55 – 20   
   

ESITYKSET 
ESITYKSET TAIDETEHTAAN KAUPPAKUJALLA, ELÄVÄSSA NÄYTEIKKUNASSA (STADIUMIN VIERESSÄ) 
 

LAUANTAI 11.12. 14.00 RYHMÄ 1.  Paikalla: 13.30  Paikalla: 13.45 
    
SUNNUNTAI 12.12. 13.00 RYHMÄ 2.  Paikalla: 12.30  Paikalla: 12.45 
  15.00 RYHMÄ 3. Paikalla: 14.30  Paikalla: 14.45 
 
PERJANTAI 17.12. 17.30 RYHMÄ 1.  Paikalla: 17  Paikalla: 17.15 
  19.00 RYHMÄ 4.  Paikalla: 18.30  Paikalla: 18.45 
    
LAUANTAI 18.12. 12.00 RYHMÄ 4.  Paikalla: 11.30  Paikalla: 11.45 
  14.00 RYHMÄ 5.  Paikalla: 13.30  Paikalla: 13.45 
  16.00 RYHMÄ 2.  Paikalla: 15.30  Paikalla: 15.45 
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KENRAALIHARJOITUKSET + NÄYTÖKSET 
 

- Esiintyjien tulee olla ajoissa kenraaliharjoituksissa ja esityksissä kts ryhmäsi tarkat ohjeet! 
- Jätäthän arvoesineet kotiin!  
- Älä ota rahaa enempää kuin tarvitset eväisiin! 
- Oppilaat ovat koko oman kenraalinsa ja näytöksensä kanssamme näytöstiloissa, jonne pääsevät ainoastaan 

esiintyjät ja opettajamme. 
- Oppilaat ovat tervetulleita katsomaan kauppakujalle muiden ryhmien esityksiä, muina aikoina. Esitämme sa-

man tarinan, eri ryhmien toteuttamana.  
 

Huom! Vain oppilaat pääsevät kenraalien ja esitysten aikana sisään näyteikkunatilaan. Oppilaat kulkevat sisään 
Stadiumin oikealta puolelta kiertäen Taidetehtaankadun puolelta (Taidetehtaankatu 4 A) sisäänkäynti Hiusstudion 
vieressä. Odota ovella sisäänohjausta, ruuhkan välttämiseksi!    
 
 
 
LIPUNMYYNTI 
Tänä vuonna näyteikkuna esitykset ovat maksuttomat, mutta toivomme mahdollisimman monen  
hankkivan kannatuslipun MobilePay:lla, toiminnan tukemiseksi. Hankintaohjeet paikan päällä ja toimitamme ne myös 
sähköpostitse ennen esityksiä. Kiitos tuesta jo etukäteen! <3  

Normaalivuosina esityslipun hinta on 15 €, mutta tänä vuonna haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden tanssiesityk-
sen seuraamiseen!  

 

Lukukauden päätöksen muistilista!  

• Toimistostamme on mahdollista hankkia tanssikoulun kannatustuotteita mm. lahjakortteja, logollisia tuot-
teita 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 


