
Tanssilan lukujärjestys 2021–2022
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Spinellit – edustusryhmä (10-12 v)

Metsälä, Tiistai

Klo 16.00-17.00 Hohde (10-12 v) baletin perustaso (Spinellit) / Iiris Salmenmaa
Klo 17.00-17.30 Hohde kärkitossu perustaso (Spinellit) / Iiris Salmenmaa
Klo 17.30-18.00 Spinellit - baletin koreografia / Iiris Salmenmaa

Pakila, Torstai

Klo 18.15-19.15 Loiste (10-12 v) -showtanssin perustaso (Spinellit) / Jenna Tervala
Klo 19.15-20.00 Spinellit -showtanssin koreografia / Jenna Tervala

Metsälä, Lauantai

Klo 11.45-12.45 Loiste (10-12 v) nykytanssin perustaso (Spinellit) / Jenna Tervala
Klo 12.45-13.30 Spinellit -nykytanssin koreografia / Jenna Tervala
Klo 13.30-14.00 Kehonhuolto (Spinellit) / Charlotta Huima

Lisätunti oman valinnan mukaan, joka voi olla esim:
- Baletin, showtanssin tai nykytanssin lisätunti
- Intensiivitason koreografiatunti
- Hiphop (7 +)
- Tanssi-improvisaatio (10 +)
- Jazztanssin perustekniikka (10 +)
- Soolo- tai duotunti

Harjoitusohjelma yhteensä: 6 h 30 min tai enemmän / viikossa

Ryhmän vastuuopettaja: Jenna Tervala, jenna.tervala@tanssila.fi

Viikottaisen harjoitusohjelman lisäksi edustusryhmäläisillä 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. Soolo tai duo -harjoituksia suositellaan kaikille
Spinellit-tanssijoille. Spinellien tanssijat suuntaavat itse omaa tanssiharjoitteluaan
haluamaansa suuntaan valitsemalla ohjelmansa lisätunnin oman kiinnostuksen mukaisesti.



Ilmoittautumisohjeet Spinelleille:

Spinellit ilmoittautuvat edustusryhmään maksamalla kausimaksun. Tämä kattaa Spinellien
viikottaiset koreografiaharjoittelut. Lisäksi ilmoittaudutaan koreografiaharjoitteluiden
yhteydessä oleville Loiste- ja Hohde -  tunneille, kehonhuoltoon sekä
kärkitossuharjoitteluun. Lisätunti valitaan lukujärjestyksestä oman kiinnostuksen mukaisesti.

Kausimaksu Spinellit (koreografiat): https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63603/1027182
Hohde -baletti: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=65786/1026595
Kärkitossuharjoittelu: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1026598
Loiste-showtanssi:https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1026590
Loiste-nykytanssi: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1026586
Kehonhuolto: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1027269

Vaihtoehtoja lisätunnin valintaan:

Maanantaisin:
Baletin tekniikka: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=65786/1027240
Tähdet-nykytanssi: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1026568

Keskiviikkoisin:
Loiste-showtanssi keskiviikkoisin: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1026588
Intensiivi 2 koreografia: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1027257

Torstaisin:
Hiphop (7+) perustaso: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1027244
Tanssi-improvisaatio (10 +):https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1026869

Perjantaisin:
Intensiivi 2 koreografia: https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1027262

Lauantaisin:
Jazztanssin perustekniikka (10 +): https://www.tanssila.fi/tuotteet.html?id=63940/1026870

Soolo- tai duotunnit. kts lukujärjestys: https://www.tanssila.fi/lukujarjestys-syksy-2021

Motivoituneet ja vielä tavoitteellisempaa tanssiharjoittelua haluavat Spinellit voivat
halutessaan hakea Etuden ja Melodyn -harjoitteluohjelmaan, jolloin he siirtyvät samalla
Ametistien edustusryhmään.
Lisätietoja Etudesta: https://www.tanssila.fi/etude--edustusryhma-plus
Lisätietoa Melodysta: https://www.tanssila.fi/melody
Haku Etudeen ja Melodyyn: https://www.tanssila.fi/edustusryhmat
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