
Tanssilan lukujärjestys 2022–2023
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Melody – edustusryhmä PLUS (11-14 v)

Melody harjoittelee yhdessä Ametistien kanssa. Tämän lisäksi Melodylla on oma show- ja nykytanssin
harjoitteluohjelma.

Maanantai
Klo 15.45-16.15 Melodyn soolot / Tuisku Toivonen
Klo 16.15-17.00 Ametistit - Showtanssin koreografia / Tuisku Toivonen
Klo 17.00-18.00 Loiste (11-13 v) showtanssin jatkotaso (Ametistit) / Tuisku Toivonen

Keskiviikko
Klo 15.15-16.30 Hohde (11-13 v) baletin jatkotaso (Ametistit) / Laura Pentzin
Klo 16.30-17.00 Hohde -kärkitossutyöskentely jatkotaso (Ametistit)/ Laura Pentzin
Klo 17.00-17.30 Ametistit - Baletin koreografia / Laura Pentzin

Torstai

Klo 17.45-18.45 Tanssiakrobatia (10 v +) jatkotaso (Melody) / Tuisku Toivonen
Klo 18.45-19.15 Melodyn koreografia / Tuisku Toivonen

Lauantai
Klo 13.00-14.00 Show-elementit (10 v +) jatkotaso (Melody) / Lara Müller
Klo 14.00-14.30 Kehonhuolto (Ametistit) /
Klo 14.30-15.30  Loiste (11-13 v) nykytanssin jatkotaso (Ametistit) /  Lara Müller
Klo 15.30-16.15 Ametistit -Nykytanssin koreografia /  Lara Müller
Klo 16.15-17.00 Latinoshow alkeet-perustaso (10 V +) (Ametistit) / Anniina Talka

Harjoitusohjelma yhteensä:  10 h

Ryhmän vastuuopettaja: Tuisku Toivonen,  etunimi.sukunimi@tanssila.fi

mailto:karoliina.papinoja@tanssila.fi


Viikottaisen harjoitusohjelman lisäksi edustusryhmäläisillä on harjoitusohjelmaan kuuluvia
erilaisia tiiviskursseja ja tanssitapahtumia (esim näytöksiä ja kilpailuja). Näistä tiedotetaan
erikseen. Kauden alussa opettajat myös tekevät kauden tavoitteet yhdessä ryhmien kanssa.
Kilpailut ja esiintymiset suunnitellaan näiden tavoitteiden valossa. Soolo tai duo-harjoituksia
suositellaan kaikille Ametistit-tanssijoille. Ametistien ryhmässä tanssivat myös Etuden ja
Melodyn tanssijat.

Ilmoittautumisohjeet Melodylle:

Melody-ryhmäläiset  ilmoittautuvat Ametistien edustusryhmään maksamalla kausimaksun
sekä Melody-ryhmään maksamalla Melodyn kausimaksun. Nämä kattavat Ametistien
viikottaiset koreografiaharjoittelut sekä Melodyn viikottaiset koreografiaharjoittelut. Lisäksi
ilmoittaudutaan koreografiaharjoitteluiden yhteydessä olevaan Loiste -showtanssiin, Loiste
-nykytanssiin, Hohde -balettiin, Hohde -kärkitossutyöskentelyyn, kehonhuoltoon ja
latinoshow perustason tunnille. Kaikki tanssijat ilmoittautuvat tammikuun tiiviskurssille sekä
Edustusplus-ryhmän tiiviskurssille. Tämän lisäksi Melody-ryhmäläiset ilmoittautuvat
Melodyn omaan harjoitusohjelmaan. Melodyn harjoitteluohjelmaan ilmoittautuminen
kokonaisuudessaan alla olevista linkeistä:

. Kaikki tanssijat ilmoittautuvat myös tammikuun tiiviskurssille. Lisätunteja voi valita
lukujärjestyksestä oman kiinnostuksen mukaisesti.

Kausimaksu Melody (koreografiat): https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63603/1143977
Tanssiakrobatia (10 v +): https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1144634
Show-elementit (10 v +): https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1144633
Kausimaksu Ametistit (koreograf): https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63603/1143975
Loiste -Showtanssi: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1145360
Hohde -baletti: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1144639
Kärkitossuharjoittelu: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1144644
Kehonhuolto: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1144635
Loiste -Nykytanssi: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1145359
Latinoshow: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1145361
Tammikuun tiiviskurssi: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63603/1144085
EdustusPlus tammikuun tiiviskurssi:https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1145362
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