
       HIISIKANSA TYKKÄÄ TANSSIA SYKSYLLÄKIN! 
Elämyksellisen liikkeen syksyn toivottu lyhytkurssi tanssin jollain tasolla jo löytäneille     

Pyhäjärvi 25.-26.9.2021   
Tanssihuumoria Marjo Kuuselan työpajoissa - Showtanssiteema Mimmi Marjamaan malliin 

Yllätyssisältö varmistuu myöhemmin -  Musiikin kokeminen Marketan menetelmin 
Kurssijärjestelyt Hannan & Mairen & Juhan monitoimihuomassa 

Kokeilemme yhdessä uutta ja tuttua ideoin, treenaamme, koemme – jopa pienen näytösksen

Pyhäjärven upeat perinteiset hiisitarinat ovat innoittaneet kaikenikäisiä tanssiryhmiä lähes alusta asti – joko 
tuntien luovissa harjoitteissa, erillisissä tanssinumeroissa tai kokonaisina tarinoina - “Hiidet hiisiä tanssittaa” 
ensimmäisenä jo 1980-luvulla. Vain mielikuvitus on toteutuksen rajana. Hiisi sanana onnistuu kaikenkielisillä... 

Ohjelma: la 25.9. klo 9.00 – 21.00 ja  su 26.9. klo 8.30 – 13.15 sekä MININÄYTÖS 13.30-14.30 
TUNNIT -  pääosin: 1.AIKUISET&NUORET/2.LAPSET 7-11v.– osin: KAIKKI YHDESSÄ/SOOLO-osia  

Kaikkien osallistujien työpajassa valmistuu uniikin idean ja kokoelmasta valitun asun päätöstanssi

MININÄYTÖS KESKUSKOULULLA: Työpajojen demoesityksiä – kutsuttuja osallistujien soolo- ja 
ryhmäesityksiä – Kurjenpolvet ry:n puffetti ennen ja jälkeen ohjelman

TOTEUTUMINEN Kurssin tuotantotoimet Taideosuukunta TANSSIAITAT, käytännön järjestelyt 
Kurjenpolvet-tiimi ja YNT-vanhemmat, yhteistyössä Pyhäsalmen Tanssi ry ja pyhäjärvinen talkoo-
valmius. Taloudellinen tuki Pyhäjärven kaupungin sivistyslautakunta – osassa päätökset myöhemmin

OSALLISTUJILLE Yhteismajoitustilat omin varustein varataan, lounas-päivällinen-iltapala-aamupala-lounas 
kouluruokailun tapaan sisältyy kurssimaksuun, omatoimiet välipalat tärkeät. Ilmoitus erikoisruokavalioista... 
Kurssimaksu 80€ . KUTSUMME JOITAKIN NÄKEMIÄMME ESITYKSIÄ MININÄYTÖKSEEN – niiden tanssijoille 
kurssimaksu on 60€. Esiintyvä ryhmä saa vapaalippuja 1lippu/perhe. Ovelta mininäytöksen lippu aikuiselta 
10€, lapset ja koululaiset ilmaiseksi. Näytöksen yhteydessä on pieni puffetti ja Kurjenpolvet ry:n myyntipiste.

ILMOITTAUTUMNEN Jokaisesta seuraavat tiedot: Puhelinno&Sähköpostiosoite (oma/vanhempi) / Lyhyt tieto 
tanssitaustasta / Jos on - erikoistoive kurssinohjelman suhteen (pyrimme huomioimaan) - PERILLÄ 17.9.2021. 
Tarkennettu ohjelma ja lasku lähetetään sen jälkeen. Lisätietoa marketta@markettaviitala.f / puh. 040-5867745.

         

“One Way Ticket” Discoten  4 – 85v      

Kaikille avoin yhdessä toimimisen ja kokemisen tuokio ON ILO IRROTELLA YHDESSÄ 
Pyhäjärven VPK:n Teatteritilassa pe 24.9.2021 klo 18.00-21.00 – Vapaa pääsy.. Tauolla edullinen 
virvokepuffetti. Tuotanto Tanssiaitat. Järjestelyt Kurjenpolvet ry. Tuki Pyhäjärven kaupunki.  
Tuo ystäviäsi ja läheisiäkin mukaan! Mukava liikunta-asu, sisäkengät....ILOISESTI TERVETULOA!!!
Taideosuuskunta TANSSIAITAT& HEREILLÄ TANSSISSAry!&Kurjenpolvet ry&Marketta Viitala 
Tietoa, kuvia ja tallenteita lasten ja nuorten tanssista, MV:n julkaisemista alan kirjoista sekä 
Jokilaaksojen ja Pyhäjärven tanssitoiminnasta  –  erikoisuutena Kurjenpolvet-pukulainaus netissä.

www.tanssiaitat.f/kurjenpolvet  – www.markettaviitala.f                   


