
Tanssilan lukujärjestys 2022–2023
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Harmony– edustusryhmä PLUS (13-19 v)

Harmony harjoittelee yhdessä Smaragdien  kanssa. Tämän lisäksi Harmonylla on oma show- ja
nykytanssin harjoitteluohjelma.

maanantai
klo 18.00-19.00 Show-elementit (12 v +) edistyneet (Harmony) / Tuisku Toivonen
Klo 19.00-20.15 Show:n tekniikka (12 v +) edistyneet (Smaragdit) / Tuisku Toivonen
Klo 20.15-21.00 Mirage (13 v+) showtanssin koreografiaryhmä / Tuisku Toivonen

tiistai
Klo 18.30-19.45 Baletin tekniikka edistyneet (13 v+) (Smaragdit) /  Maria B. / Laura P.
Klo 19.45-20.15 Kärkitossutyöskentely (13 v+) edistyneet (Smaragdit) / Maria B. / Laura P.
Klo 20.15-21.00 Fortuna (13 v +) baletin koreografiaryhmä / Maria B. / Laura P.

keskiviikko
Klo 19.00-20.15 Nykytanssin tekniikka (12v+) edistyneet (Smaragdit) / Karoliina Papinoja
Klo 20.15-21.00 Eclipse (13 v+) nykytanssin koreografiaryhmä / Karoliina Papinoja

torstai
Klo 19.15-20.15  Commercial (12 v +) perustaso (Harmony) / Matleena Hyttinen
Klo 20.15-21.00 Harmonyn -koreografia / Matleena Hyttinen

lauantai
Klo 14.00-14.30 Kehonhuolto (Smaragdit) /
Klo 14.30-15.30 Latinoshow (12 v +) jatkotaso (Smaragdit) / Anniina Talka
Klo 15.30-16.15 Smaragdit  - Koreografia / Anniina Talka
klo 16.15-17.00 Harmonyn soolot / Lara Mûller

Harjoitusohjelma yhteensä: 12 h 30 min

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

Viikottaisen harjoitusohjelman lisäksi Harmonylla on 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.



Ilmoittautumisohjeet Harmonylle:

Harmonyt ilmoittautuvat Smaragdien edustusryhmään maksamalla kausimaksun sekä
Harmonyn ryhmään maksamalla Harmonyn kausimaksun. Tämä kattaa Harmonyn
viikottaisen koreografiaharjoittelun. Tämän lisäksi ilmoittaudutaan Miragen, Eclipsen ja
Fortunan koreografiaryhmiin. Lisäksi ilmoittaudutaan tekniikkatunneille, latinoshow
jatkotasolle, kehonhuoltoon sekä kärkitossuharjoitteluun. Harmonyn harjoitteluohjelmaan
ilmoittautuminen kokonaisuudessaan alla olevista linkeistä:

Kausimaksu Smaragdit (koreogr):https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63603/1096510
Kausimaksu Harmony (koreogr): https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63603/1100148
Show elementit: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=65786/1099858
Showtanssin tekniikka: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=65786/1099122
Mirage: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63603/1099090
Fortuna tai Rubiinien baletin koreografia Harmonylle:
https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63603/1100150
Baletin tekniikka: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=65786/1099119
Kärkitossuharjoittelu: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=65786/1099115
Nykytanssin tekniikka: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=65786/1099121
Eclipse: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63603/1099092
Commercial: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=65786/1099857
Kehonhuolto: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1099599
Latinoshow: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1099685
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