
Värikästä koettavaa ja opittavaa jo tanssineille, menestystä maistaneillekin… 

TANSSIPÄIVITYSVIIKONVAIHDE 
Ylivieska - Akustiikka ja muut tilat 30.8. – 1.9.2019 

Taiteellinen vastuu: Kohden nuoren tanssin tasavertaa-työryhmä&Marketta Viitala 
VANHEMMILLE TILAISUUS NÄHDÄ MITÄ KAIKKEA TANSSIHARRASTUS PARHAIMMILLAAN TARJOAA 

 

NUORILLE,  JO TANSSINEILLE (12v<) oheisen ohjelman mukaa 
Kaikille osallistujille  - tavoitteena edistyä osatussa ja kohdata jotain elämyksellistä uutta… 
- tunnit, työpajat, yhteistanssi, iltatuokio, erikoissisällöt valintojen mukaan, työpajademoesitys,     
  Päätösnäytöksessä, paikka esityksiin 
Kutsutuille lisäksi 
- Open Stage-esitys kutsun mukaan, palautekeskustelu, esiintyminen päätösnäytöksessä, osalla   
  ulkoesitys, erikoissisällöt, vapaalippu päätösesitykseen 
Yhteismajoitus ja ruokailu sisältyy kurssimaksuun, samoin yksi näytöslippu perheenjäsenelle tms. 
Ilmoittautumisen jatkoaika, perillä 17.8.19 os. marketta@markettaviitala.fi (ohje: tanssiaitat.fi/koulutus) 
Huomiothan ohjeen mukaisen 15€:n ilmoittautumismaksun, joka huomioidaan laskussa ja jota ei 
palauteta. Loppu kurssimaksu 90€ laskutetaan 15.8.19. Tulijalla tulee olla asianmukainen vakuutus. 
HYVÄN KURSSIFIILIKSEN NIMISSÄ JOKAISEN OLETETAAN OSALLISTUVAN KAIKKIIN OSIOIHIN. 
 

LAPSILLE LEIRIMÄISESTI (9-12v) ohjelmaa ryhmän mukaan soveltaen, pojille myös erikoisosioita… 
Kaikille osallistujille  - tutustutaan tanssiin monipuolisesti ilmaisun ja elämyksen tavoittein 
- tunnit, työpajat, yhteistanssi, iltatuokio, erikoissisällöt valintojen mukaan, Päätösnäytöksessä    
  työpajademoesitys, vapaalippu päätösesitykseen 
Kutsutuille ryhmäläisille lisäksi 
- esiintyminen Päätösnäytöksessä, osalla ulkoesitys 
Yhteismajoitus ja ruokailu sisältyy kurssimaksuun, samoin yksi näytöslippu perheenjäsenelle tms. 
Ilmoittautumisen jatkoaika, perillä 17.8.19 os. marketta@markettaviitala.fi (ohje: tanssiaitat.fi/koulutus) 
Huomioithan ohjeen mukaisen 15€:n ilmoittautumismaksun, joka huomioidaan laskussa ja jota ei 
palauteta. Loppu kurssimaksu 75€ laskutetaan 15.8.19. Tulijalla tulee olla asianmukainen vakuutus. 
HYVÄN KURSSIFIILIKSEN NIMISSÄ JOKAISEN OLETETAAN OSALLISTUVAN KAIKKIIN OSIOIHIN. 
 

AIKUISILLE jo tanssineille, mutta myös kokemuksia laajentavasta liikkumisesta kiinnostuneille… 
- varsinaisen treenin rinnalla tutustutaan ohjelman mukaisesti tanssiin monipuolisesti ilmaisun ja  
  elämyksen tavoittein, työpajoissa jakaudutaan mieltymysten mukaan ikäjakaumat unohtaen 
- tunnit, työpajat, yhteistanssi, iltatuokio, erikoissisällöt valintojen mukaan, päätösnäytöksessä    
  työpajademoesitys, vapaalippu päätösesitykseen 
Kutsutuille ryhmäläisille lisäksi 
- esiintyminen päätösnäytöksessä, 
Yhteismajoitus ja ruokailu sisältyy kurssimaksuun, samoin yksi näytöslippu perheenjäsenelle tms. 
Käenpesä tarjoaa edullisen majoituksen 1hh/70€/yö - 2hh/90€/yö p. 08-423611 (MV/JNT2019) 
Ilmoittautumisen jatkoaika, perillä 17.8.19 os. marketta@markettaviitala.fi (ohjeet:tanssiaitat.fi/koulutus) 
Huomioithan ohjeen mukaisen 15€:n ilmoittautumismaksun, joka huomioidaan laskussa ja jota ei 
palauteta. Loppu kurssimaksu 75€ laskutetaan 15.8.19. Tulijalla tulee olla asianmukainen vakuutus. 
HYVÄN KURSSIFIILIKSEN NIMISSÄ JOKAISEN OLETETAAN OSALLISTUVAN KAIKKIIN OSIOIHIN.
 

         Iloisesti tervetuloa kokemaan! 
         Kysykää rohkeasti lisää!  

 

 
 

 
marketta@markettaviitala.fi / p. 040-5867745 

 
Kurssin ja leirin hieno päätös   
Ylivieska su 1.9.19 klo 14.15 

NUOREN 
TANSSIN 
JUHLAA 
AKUSTIIKASSA…  
Tähtivierailijana 
Atte Kilpinen 
Suomen Kansallisbaletista 
Kutsuryhmiä Espoosta, Vantaalta, Helsingistä ym. 
Liput 15€/lapset&nuoret 5€/perhelippu 30€




