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Tanssin Taikaa ry on 2005 perustettu yhdistys. Yhdistys tarjoaa tanssin taikaa kai-
kelle kansalle. Opettajillamme on lähes viidentoista vuoden ja kymmenien tuhansien 
oppilaiden tuoma kokemus. Panostamme sekä laadukkaaseen opetukseen että muka-
vaan meininkiin - kursseilla on oltava myös kivaa. Kevätkauden 2016 käynnisty-
essä on seurassamme 1185 jäsentä. Kurssipaikkoina ovat Vaajakosken urheilu-
talo, Leppäveden koulu, Kivistön työväentalo ja Keljon Tapiola. Tarjonnassamme on 
säännölliset viikkokurssit eri tasoryhmille, viikonlopun tiiviskursseja, yksityistunteja 
sekä Latinobic- ja Lavis®-tunteja. Kursseillamme voit valita itsellesi mieleiset tanssila-
jit ja sinulle sopivat tasot! Olemme Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n jäsen, joten 
jäsenemme saavat kaikki SUSELin jäsenedut, joista lisätietoja www.susel.fi

Tanssin Taikaa ry 

Puheenjohtaja
Nettisivut
Lauri Pitkänen 
puh. 0400-544 970 
lare@tanssittaa.fi 

Sihteeri
Arja Könönen 
puh. 040-588 1337 
arja@tanssittaa.fi 

Rahastonhoitaja
Riitta Pitkänen 
puh. 040-5492110 
riitta@tanssittaa.fi

Jäsenasiat
Vesa Airaksinen 
puh. 040-5889706 
vesa.airaksinen@tanssittaa.fi 

Lehti 
Johanna Heikkilä
puh. 040-7153818 
jonna@tanssittaa.fi 

y-tunnus 2056516-4 
pankkitili:  
FI59 1052 3000 1101 62 

www.tanssittaa.fi 

Esitä jäsenkortti aina viikkokursseilla lipunmyyjälle. 
Näin olet oikeutettu jäsenhintaan. Ei –jäsenille on 
viikkokursseilla on 2 euroa kalliimpi hinta. 

Vuoden 2016 jäsenmaksu on 10 euroa. 

Voit maksaa jäsenmaksun kätevästi kursseilla suo-
raan lipunmyyjälle tai seuran tilille Nordea FI59 1052 
3000 1101 62. Käytä viitteenä omaa jäsennumeroa! 
Kuvallisen jäsenkortin saat noin kahden viikon kuluttua maksun 

maksamisesta kurssien yhteydessä tai postitse kotiin. Olethan
muistanut päivittää yhteystietosi jäsenrekisteriin! 

JÄSENEKSI LIITTYMINEN KURSSIPAIKALLA: Maksa jäsen-
maksu kurssimaksun yhteydessä. Täytä lipunmyyjällä tai ohjaajalla 
olevaan liittymislomakkeeseen tietosi ja kirjoita siinä oleva jäsennu-
mero itsellesi muistiin. Jäsennumero toimii jatkossa henkilökohtai-
sena viitteenäsi, jota käyttäen maksat esim. viikonloppukurssimak-
sut ja tammikuussa vuotuisen jäsenmaksun. Kuvallista jäsenkorttia 
varten sinut voidaan kuvata kurssilla. Pyydä ohjaajaa ottamaan 
kuva ennen kurssia tai väliajalla. 

SÄHKÖPOSTILLA TAI NETTISIVUILLA LIITTYMINEN: Lähetä 
jäsentietosi - Nimi, Postiosoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnu-
mero- joko nettilomakkeella tai sähköpostitse Vesalle. Jäsenkorttiin 
tarvittavan kuvan voit lähettää sähköpostitse tai maapostitse.  
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Lavatanssin viikkokurssit 
Kursseillemme on helppo tulla. Voit tulla oman parin kanssa tai ilman omaa paria. Vaih-
damme kursseillamme tanssipareja ohjatusti. Tanssiparinvaihto on suositeltavaa, sillä se edis-
tää viennin ja seuraamisen oppimista, mutta se ei pakollista.

Sinun ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Opetukseen voit tulla mukaan missä vaiheessa 
harjoituskautta tahansa aina silloin kun itsellesi parhaiten sopii.

Meillä on edulliset kertamaksut eikä sinun tarvitse sitoutua käymään koko syksyn kurssitar-
jontaa. Smartum– ja Virike-setelit sekä Sporttipassi käyvät kaikilla kursseillamme maksuksi.

Voit valita juuri sinua kiinnostavat tanssilajit. Kurssikalenterista näet jokaisen kurssi-illan 
opetustanssilajin. Kursseilla on mahdollista keskittyä vaikka yhden lajin opetteluun etenevästi. 
Esimerkiksi tänä keväänä Samba, Chacha, Wanha Tango, Bugg ja Fusku etenevät alkeista 
keski- ja jatkotasolle asti. 

Tarjolla on lavatanssin opetusta alkeis-, keski- ja jatkotasolla joka viikko. Samaa tans-
silajia harjoitellaan 1-3 viikkoa ja numero lajin jälkeen kuvaa kullakin tasolla etenemiskertaa. 
Kysy opettajalta, jos olet epävarma siitä, mikä olisi itsellesi soveltuvin taso.  

Alkeistason kursseilla opetus lähtee AINA alkeista. Alkeiskurssille tullessasi sinun ei 
tarvitse osata mitään.  Alkeissa voi myös kerrata ja hakea varmuutta perustekniikkaan. 
Lehdessä alkeistason tunnit ovat kalenterissa punaisella.

Keskitasolle voit tulla, kun tunnet jo hallitsevasi perusaskeleet, pysyt suunnilleen ryt-
missä ja osaat viedä tai seurata muutaman peruskuvion. Keskitasolla haetaan lisää 
varmuutta perustanssiin ja saadaan valikoimaan lisää kuvioita. Lehden kalenterissa  
keskitason tunteja on havainnollistettu lilalla värillä.

Jatkotaso tarjoaa haasteita pitemmälle ehtineille tanssijoille. Jatkotasolla perusrytmiä 
ja perustekniikkaa muunnellaan ja saatetaan käyttää haastavampaa musiikkia. Musiikin 
tulkinta on vahvemmin mukana. Keltainen väri kalenterissa tarkoittaa jatkotasoa.  

Viikonloppukursseilla voit syventää osaamistasi. Kannattaa kokeilla ehdottomasti! 

Muutokset ovat mahdollisia ja ne ilmoitetaan netissä seuran si-
vuilla www.tanssittaa.fi keskustelupalstalla sekä facebookissa. Seuraa 
siis nettisivuja.

Käy liittymässä facebook-ryhmäämme! Kyseessä on suljettu ryhmä. 
Liittymällä ryhmään saat aina ajankohtaista tietoa viikko- ja viikon-
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Hei olen Hannu.  Tapasin Johannan Tapa-
nin tansseissa ja hän pyysi, e ä kirjoi aisin 
matkastani tanssinharrastajaksi.  

Kaikki alkoi reilut kolme vuo a si en kun 
ystäväni onnistui houku elemaan minut 
lavatansseihin Savion lavalle. Paikka näy  
hienolta, lava pienellä mäen kumpareella 
järven rannalla, mielly ävän lämmin alku-
syksyn ilta. Lähestyin lavaa ennakkoluu-
lo omas  ajatuksella katsella miltä nämä 
lavatanssit näy ää ja tuntuu. Astuin sisään 
lavalle. Jostain syystä havaitsin, e ä vas-
takkaisella seinällä palaa "pahaenteises " 
jokin punainen valo. Samalla viehä ävä 
rouva tulee määrä etoises  minua koh  ja 
pyytää minua tanssimaan. En kykene 
eri elemään mitä kaikkia ajatuksia silloin 
päässäni liikkui. Ehkäpä päällimmäisenä 
paniikki ja ajatus juosta karkuun, mu a en 
halunnut olla epäkohtelias vaan menin 
"tanssimaan" hänen kanssaan. En edä 
mitä se musiikki oli. En kyennyt havainnoi-
maan mitään mitä ympärillä tapahtui. Niin-
pä "kävelimme" kaksi kappale a ja kii n 
häntä kohteliaas . Väli ömäs  sen jälkeen 
poistuin tuskanhiestä märkänä ja häpeissä-
ni autolleni ja aja elin, e ä en ole tans-
seissa ennenkään käynyt, eikä tarvitse tulla 
toista kertaa.  

Kun si en ajoin ko in koh  kaupunkia ja 
pahimmat tunnekuohut oli tasaantunut, 
syystä tai toisesta heräsi mielessäni ajatus, 
e ä olisiko mahdollista, e ä oppisin tanssi-
maan ja voisin kokea mielly äviä hetkiä 
viehä ävien rouvien kanssa tanssien. Saa-
vuin ko in, avasin etokoneen ja googlasin 
"tanssikurssit Jyväskylässä" ja löysin sieltä 
Laren ja Riitan ilmoituksen jossa mainos-
te in e ä "kaikki oppii", pää n e ä tuon-
ne.  

Menin si en alkeiskursseille eri äin epä-
varmana ja ajatuksella, e ä katsotaan mitä 
siellä tapahtuu ja selviänkö siitä hengissä. 
Pakko myöntää, e ä ensi kokemus oppi-
mismahdollisuuksistani oli melko nega ivi-
nen ja oli lähellä e en parin kerran jälkeen 
lope anut. En ole vuosiin ollut kiinnostu-
nut liikunnasta ja jotenkin tuntui e en 
edes oikein "ymmärrä kieltä" mitä siellä 
puhu in, mu a toisaalta siellä oli mukavia 
ihmisiä ja vanha kilpakumppani Pen  jota 
en ollut tavannut vuosiin ja hän oli jo taita-
va tanssimaan. Pakkohan minunkin on op-
pia edes jotain! Niinpä laitoin si en itselle-
ni tavoi een: ”Viisi vuo a ja tavoi eena 
oppia yleisimmät tanssit, joita lavoilla tans-
sitaan ja si en kokeilemaan tansseihin.” 

  

 

Tanssiharrastukseni 
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Kävin alkeiskursseja puolitoista vuo a La-
ren, Riitan, Arjan ja jopa Kestävien opissa 
niin usein kuin mahdollista. Kes  lähes 
vuoden kunnes opin kielen ja pikkuhiljaa 
aloin ymmärtää mitä ja miten minun pitäisi 
tehdä. Si en vielä puolisen vuo a, e ä 
sain jotenkin verenkierron ja käskyt varpai-
siin niin, e ä jotain tanssin tapaista alkoi 
tapahtumaan. Ainakin omasta mielestä-
ni! Viime talvena uskaltauduin muutamille 
keskitason ja jatkotason kursseille ja tun-
tui, e ä jotain jo tar ui "pysyväs " parke-

lla liikkumiseen. Tänä talvena olen jä ä-
nyt jo useiden kurssien alkeet väliin ja käy-
nyt vain keski- ja jatkotason kursseja. Tällä 
hetkellä minusta tuntuu, e ä taidan si en-
kin oppia tanssimaan ja itseluo amus kas-
vaa koko ajan.  

Si en viime keväänä alkuperäinen viiden 
vuoden suunnitelmani romu ui, kun Pen  
houku eli tansseihin Kievarille. Tapahtui 
jotain yllä ävää, minusta tuntui e ä taidan 
osata "tanssia", oli mukavaa ja tunne, e ä 
selvisin hengissä. Siitä si en alkoi tansseis-
sa käyminen ja olen ollut melko ahkera 
tanssimaan. Pää märkänä vähintään kerran 
viikossa kurssien lisäksi. Edelleen tansseis-
sa olen "tuskanhiestä" märkänä kun en ole 

saavu anut Laren määri elemää 10 000:n 
toiston rajaa missään lajissa ja kaikissa la-
jeissa menen koko ajan aivokapasitee ni 
rajoilla, kun mikään kehoni liike ei ole vielä 
automaa sta. Olen vielä kokematon ja 
arka hakemaan miesten vuorolla. Ei ole 
ollut hakukurssia, mu a eiköhän sekin osa-
alue kehity ajan myötä. Olen kertonut kai-
kille tanssitutuille, e ä minua saa hakea 
milloin vain. Se on toiminut hyvin ja olen 
saanut tanssia runsaas .  

Minulla on vielä useita lajeja, jotka haluan 
oppia ja lajeja, joiden alkeitakaan en ole 
kokeillut. Kaikkien tanssien osalta olen vas-
ta tavoi eeni alkumetreillä. Aion käydä 
mahdollisimman usein kursseilla jatkossa-
kin. Oppia uu a ja parantaa osaamistani 
kaikissa tansseissa. Oppiminen vaa i aikaa 
ja sitkey ä ja alan uskoa siihen mainoslau-
seeseen, e ä "kaikki oppii". Tanssiminen 
on erinomaista liikuntaa, siellä tapaa mu-
kavia ihmisiä, tanssi pitää kehon ja mielen 
virkeänä ja koen, e ä se haastaa niin miel-
täni kuin kehoani. Mielestäni tanssi on 
erinomainen harrastus kaikille, niin nuorille 
kuin meille ”ikinuorille”, niin pareille kuin 
meille sinkuille. Nähdään kursseilla ja tans-
seissa! 

 

 

Hyvää Uu a Vuo a kaikille  

Hannu  
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Viikkokurssien opettajat ja ohjaajat   
Riitta ja Lare Pitkänen  

ovat opettanet tanssia Keski-Suomessa jo yli 
kymmenen vuotta. He ovat opettaneet luulta-
vasti suurinta osaa keskisuomalaisista tanssin-
harrastajista, ja ovat tuttuja kasvoja myös 
lavoilla. Seuratanssien lisäksi Riitta opettaa 
senioritanssia, latinobiccia ja rivitanssia eli 
kantria. Tanssinopetuksesta on tullut Pitkäsille 
jo lähes toinen päätyö, ja viikoittainen toimin-
tasäde on Pihtiputaalta Jämsään. Mottona 
heillä on ” Jokainen oppii tanssimaan.” 

Arja

Tanssiharrastuksesta tuli Arjalle päätyö. 
Arja opettaa seuran kurssien lisäksi lukui-
silla kansalaisopistoilla ja tilauksesta yri-
tysten järjestämillä kursseilla. Stolin seu-
ratanssiopettajatutkinnon lisäksi Arja on 
käynyt Latinobic-, Lavis-, senioritanssi-, 
lastentanssi-, folk-, jam-, baila-mama ja 
pyörätuolitanssinohjaajakoulutukset. 
Ohjaajaparina kursseilla Vesa Airaksinen 
ja Juha Hauta-aho.  Kysy myös yksityis-
tunteja. Tanssin iloa kaikille! 

Kartano Kievarin  viikonloppukurssit 
Kartano Kievarissa järjestetään  syksyn aikana viikonloppukursseja. Seuraa 
nettisivuja www.tanssittaa.fi ja facebook-sivuilla. Liity facebook–ryhmään!  

Tiedotamme näistä tarkemmin syksyn aikana! 
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Viikkokurssiohjelma kevät 2016 
Paikka                 Taso           Opettajat               Aika             Jäsenhinta

MA Vaajakoski       alkeet        Lare ja Riitta     klo 18.15-20.30    7 €

TI  Vaajakoski  keski         Lare ja Riitta     klo 18.15-20.30    7 €

KE  Leppäveden koulu alkeet    Arja     klo 18.15-19.00  4 €
   keski      Arja   klo 19.00-20.45    6 € 

    klo 18.15-20.45    7 € 

TO   Vaajakoski      jatko          Lare ja Riitta     klo 18.15-20.30   7 € 

PE Kivistö            alkeet         Arja klo 13.00-15.00    5 € 

PE Leppäveden koulu              Arja  klo 19.15-20.45    6 € 

Tammikuu 2016 
ma ti ke to pe la su

    1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11

Samba 1 

12

Rumba 1 

13

Swing-polkka 
ja

Fuskun kuvi-
ot

14

Hidas valssi 
1

15

Bugg 1 
16 17

18

Samba 2 
19

Rumba 2 
20

Humppa 1 
21

Hidas valssi 
2

22

Bugg 2 
 

23 24

25

Valssi
26

Rumba 3 
27

Humppa 2 
28

Hidas valssi 
3

29

Hidas vals-
si 1 

30 30

Parisalsa 1 

Parisalsa 2 

Parisalsa 3 
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Helmikuu 2016 
ma ti ke to pe la su

1

Cha cha 1 
2

Samba 1 
3

Jive 1 
4

Rumba 1 
5

Hidas valssi 2 
6 7

8

Cha cha 2 
9

Samba 2 
10

Jive 2 
11

Rumba 2 
12

Fusku 1 
13 14

15

Vanha
Tango 1 

15

Cha cha 1 
17

Foksi 1 
18

Rumba 3 
19

Fusku 2 
20 21

22

Vanha
Tango 2 

23

Cha cha 2 
24

Foksi 2 
25

Samba 1 
26

Tango 1 
27 28

Maaliskuu 2016            
ma ti ke to pe la su

29 1 2 3 4

Tanssikar-
nevaali 

5

Tanssi-
karnevaali 

6

 7 

Fusku 1 
8

Cha cha 3 
9

Bugg 1 
10

Samba 2 
11

Tango 2 
12 13

14

Fusku 2 
15

Vanha
tango 1 

16

Bugg 2 
17

Cha cha 1 
18

Valssi
19 20

21

Fusku 3 
22

Vanha
tango 2 

23

Masurkka 
24

Cha cha 2 
25

Hulluna
tanssiin

26

Hulluna
tanssiin

27

Hulluna
tanssiin

28 29

Fusku 1 
30

Jenkka 
31

Vanha tan-
go 1 

1 2 3

Parisalsa 4 

Parisalsa 5 

Parisalsa 6 

Parisalsa 7 
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Huhtikuu 2016 
ma ti ke to pe la su

1
Rumba-

2 3

4

Bugg 1 
5

Fusku 2 
6

Chacha 1 
7

Vanha
tango 2 

8

Rumba-
bolero 2 

9 10

11

Bugg 2 
12

Fusku 3 
13

Chacha 2
14

Fusku 1 

15
Wanha 
tango 1 

16 17

18

Tango 1 
19

Bugg 1 
20

Fusku 1 
21

Fusku 2 

22

Wanha 
tango 2

23 24

25

Tango 2 
26

Bugg 2 
27

Fusku 2 
28

Fusku 3 
29

Kertaus
 30 

Toukokuu 2016 
ma ti ke to pe la su

2

Foksi 1 
3

Tango 1 
4

Lava-rock 
5 6 7 8

9

Foksi 2 
10

Tango 2 
11

Samba-jive 
12

Bugg 1 
13 14 15

16

Kuvio 
humppa 1 

17

Foksi 1 
18

Hidas valssi 
1

19

Bugg 2 
20 21 22

23

Kuvio 
humppa 2 

24

Foksi 2 
25

Hidas valssi 
2

26

Tango 1 
27 28 29

30 31

Parisalsa 8 

CARLOS  
SALSA 
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Kurssipaikat 

Vaajakosken Urheilutalo 

Savonmäentie 9, Vaajakoski 

Täällä ovat Riitan ja Laren 
viikkokurssit sekä Riitan lati-
nobic.

Kivistön työväentalo 

Vaajakoskentie 29, Jyväskylä 

Täällä ovat Arjan perjantain päi-
välavatanssikurssit, tiistain Lavis®
ja Carloksen salsa iltakurssi. 

Lisäksi lavatanssit sunnuntaisin. 

Leppäveden koulu 

Seppäläntie 22,  Leppävesi 

Täällä ovat Arjan keskiviikon 
lavatanssikurssit ja perjant-
taisin parisalsa. 
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MITÄ LAVIS® -LAVATANSSIJUMPPA ON?
LAVIS®-lavatanssijumppa on uusi hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, jota tanssitaan 
ilman paria. Tunnilla tanssitaan tu uja lavatanssilajeja kuten humppa, valssi, polkka, foxi, 
salsa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. Tunnilla opit eri lavatanssiaskeleiden perustei-
ta. Lavatanssi on niin mukavaa, e ä et edes huomaa kuntoilevasi. 
  
LAVIS®-lavatanssijumpan periaa eisiin kuuluu, e ä tanssiaskeleet ja koreografiat ovat 
niin helppoja, e ä mukaan pääsee to uma omampikin tanssija. Tunnilla käydään moni-
puolises  läpi eri lavatanssilajeja ja jokainen löytää tunnilta omat täh hetkensä. 
 
Kivistön työväentalolla 
Tiistaisin klo 19-20 14.1.-26.4.2016 (ei 4.3.) 
 
kertamaksu 6 €; 10x‐kor  55 €;  
Smartum, Virike, Spor , Laukaa-seteli käy myös maksuna. 

RIITAN LATINOBIC – 

VAAJAKOSKI JYVÄSKYLÄ

Latinobic; alkaen 14.1.2016

torstaisin klo 17.00 - 18.00

(ei 3.3.2016 eikä 5.5.2016)) 

La nobicissä saat tarpeellisen ja rii ävän liikunnan 
rytmikkään la nalais-musiikin mukana ja samalla opit 
kaikki tärkeimmät la nalaisparitanssien askeleet ja 
tanssitekniikan. La nobicissä on omat askelryhmänsä, 
joita voit käy ää myös la nalaisparitansseissa. La no-
bicissä ei tarvita paria.  
 
Hinnat: 4 €/kerta   

10 kerran lippu 36 €
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LAVALEGENDOJEN SEIJA JA REIJO SEIJESVIRRAN

LÄMMINHENKISET JA HAUSKAT TANSSILIIKUNTAKURSSIT
Kurssit pidetään Keljon Tapiolassa, Keljonkankaantie 10.

Sunnuntaisin alkeet: Alkaen su 10.1.  
  Kurssi A klo 17.00 – 18.50.

Lajeina Foksi, Tangot, Valssit ja Fusku. 
 Kurssi B klo 19.00 – 20.50 
 Lajeina Rumba, Chacha, Fusku ja Jive. 
  
Maanantaisin alkeet/keskitaso: 

Alkaen ma 11.1. klo 19.00-21.00.
Lajeina ovat Foksi, Tangot, Humpat,  
Jive/Fusku ja Rumba. 

Torstaisin keski- /jatkotaso: 
 Alkaen to 14.1. klo 19.00 - 21.00.
 Lajeina ovat Foksi, Tangot, Bugg, Fus
 ku /Jive, Humpat, Jenkat, Masurkka /
 Polkka, Valssit, Salsa, Rumba, ChaCha.   
 Masurkka, Polkka ja Salsa aloitetaan 
 alkeista!  

Kausi-ilmoittautuminen on alkanut ja 
kullekin kurssille voidaan ottaa vain 
17 ensimmäiseksi ilmoittautunutta 
paria!

Kurssien periaatteita: 

Kurssille ilmoittaudutaan pareit-
tain koko lukukaudeksi - näin kurs-
sista muodostuu tanssikerhotyyppinen, 
mukava, sosiaalinen tapahtuma 

Kurssilla ei ole parinvaihtoa, vaan 
opiskellaan tutun ja turvallisen 
"taisteluparin" kanssa 

Kurssille otetaan vain rajallinen mää-
rä pareja, jotta henkilö- ja parikohtai-
nen ohjaaminen on mahdollista 

Kurssi-illan päätteeksi on lisäksi mah-
dollisuus tanssiklinikka-tyyppiseen pari-
kohtaiseen ohjaukseen

 

 

Reijo ja Seija Seijesvirta ovat harrastaneet lava-
tanssia koko ikänsä. Tanssitaitoa on kehitetty 
Suomen gurujen vetämillä tanssileireillä ympäri 
Suomea. Kilpailemisen he aloittivat 1998  ja kier-
sivät yli 10 vuoden ajan lähes kaikki SUSELin ja 
Suomen Lavatanssi-CUPin osakilpailut.  

Reijo ja Seija voittivat seuratanssien seniorien 
Suomen mestaruuden ja Lavalegenda 2007 titte-
lin. He voittivat myös SUSELin Lavatanssi-CUPin 
50-sarjan neljänä vuonna peräkkäin ja Oulun 
arvostetun Kunkkukisan kolme kertaa.  Nykyään 
Reijo ja Seija panostavat täysillä tanssitaidon ja -
tiedon siirtämiseen seuraaville tanssijapolville. 
Reijon ja Seijan kurssit ovat saaneet loistavaa 
palautetta rentoina, mukaansa tempaavina  ja 
kannustavina tapahtumina! 

Seijan ja Reijon kaikki tanssikurssit löytyvät netti-
sivuilta www.seijesvirta.net.

Seija juttelee tanssista erittäin mielellään myös 
puhelimessa 044-3721553! 
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MATALAN SYKKEEN SYDÄNTANSSIKURSSI  
Lavatanssin alkeiskurssi päivällä! Tule opettelemaan lavatanssien askeleet ja kohot-
tamaan kuntoasi leppoisasti Arjan ohjauksessa. Opetus alkaa ihan alusta.  
Riittää, että olet utelias tanssin suhteen. Omaa tanssiparia ei tarvitse olla. 
Perjantaisin klo 13-15, Hinta: 5 €/kerta,   

Paikka: Kivistön työväentalo 

 15. ja 22.1.    Bugg  
 29.1. ja 5.2. Hidas valssi 
          12. ja 19.2.    Fusku 
 26.1. ja 11.3.  Tango  
 18.3.             Valssi 
 1. ja 8.4.  Rumba-bolero 
 15. ja 22.4.  Wanha tango 
 29.4.  Kertaus 
Muutoksista ilmoitetaan www.tanssittaa.fi keskustelupalstalla ja facebookissa 

Tanssikurssit järjestää Arja H. Könönen yhteistyössä Tanssin Taikaa ryn ja Keski-Suomen 
Sydänpiiri ryn kanssa.  

Lisätietoja 040-5881337  

Viikonloppukurssit 
Järjestämme viikonloppuisin tehokkaita tanssitaitoa syventäviä kursseja 
sekä omien opettajiemme toimesta että vierailevia opettajia hyödyntäen. 

Viikonloppukurssit ovat tiiviitä paketteja ja haluamme varmistaa etukäteen, 
että näillä kursseilla kaikki toimii mahdollisimman hyvin.  
Viikonloppukursseille osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ennakkoon vii-
meistään viikkoa (7 päivää) ennen kurssin alkamista. Mikäli osallistujia ei en-
nakkoilmoittaudu riittävästi, pidätämme oikeuden peruuttaa viikonloppukurssin. 
Parinvaihdon toimimiseksi varmistamme, että viejien ja seuraajien määrä on 
sopivassa suhteessa.  
Pareittain ilmoittautuvat pääsevät suoraan kurssille niin kauan kuin tilaa on.  
Ilman paria ilmoittautuvat saattavat joutua jonotuslistalle odottamaan, että 
lisää miehiä/naisia ilmoittautuu. 
Kurssilaisten määrää voidaan tarpeen mukaan rajoittaa.  
Ilmoittautumiset ovat SITOVIA, viime hetken peruutuksista (alle 7 pv ennen 
kurssia) ja saapumatta jäämisistä veloitamme 50 % kurssin hinnasta. 
Kartano Kievarissa, Saarijärventie 434, 44100 HIETAMA (Äänekoski)  
pidettävillä viikonloppukursseillamme on järjestetty ruokailu.   
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Ehdit hyvin aloittaa uuden tanssila-
jin perjantain viikkokursseilla ja 
asettaa tavoitteeksi Carloksen ilta-
kurssin!  

Kevätkauden päätteeksi olemme 
kutsuneet jälleen Carlos Correan 
Helsingistä tanssikoulu Baila Bailas-
ta!

Carloksen selkeä opetus tuo pit-
käänkin tanssineille uusia kuvioyh-
distelmiä. Carlos puhuu hyvin suo-
mea eikä kuvioiden espanjankielisiä 
nimiä tarvitse hallita. Voimaannut-
tavaa opetusta ja tanssin riemua 
koko ilta!!

Ilmoittaudu ajoissa!  

Sinkkusalsa tunnille voi 
kuka tahansa tulla naut-
timaan salsan rytmeistä!  

Parisalsassa vaaditaan 
perusaskeleen hallinta. 

Baila– baila! 

PARISALSA –ILTAKURSSI 15.4.2016 KLO 17-22

KIVISTÖN TYÖVÄENTALO 

Hinnat:   
15 €/1,5 h sinkkusalsaosio/hlö; 15 €/ 1,5 h parisalsaosio/hlö.;  
40 €/koko ilta/hlö. Ilmoittautumiset  nettilomakkeella (parisalsaan pa-
reittain) viimeistään 4.4.2016

klo Perjantai

17.00-18.30 Sinkkusalsaa: perusaskeleen 

18.45-20.15 Parisalsa

20.30-22.00 Parisalsa
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Revontuliklubin jäsenyyden saa näyttämällä Tanssin taikaa ryn jäsenkorttia. Revontuliklubin jäsenhake-
muksen voi täyttää Revontulessa paikanpäällä (valmiin lomakkeen saa lipunmyyjältä) tai hakemuksen voi 
jättää  sähköpostilla jukka.mustonen@revontuli.fi Sähköpostissa tulee olla: nimi, osoite, puhelin nro, 
sähköpostiosoite,  jäsennumerosi. Jäsenenä saat tarjouksia ja alennuksia Revontulen palveluista esim. 
sisäänpääsystä, majoituksesta, ruoasta, kahvista ym. Tarjouksista ilmoitamme jäsentiedotteella, jonka 
klubin jäsenet saavat postitse kotiin.  
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Maaliskuu 
Su. 6.3. Kari Piironen & Gaminito 
Su. 13.3. Ässät 
Su 20.3. Tulipyörä & Ma  Heinonen 
Pe 25.3. Juha Var ainen & Täh hetki  
Ma. 28.3. Rainer Bollsträm & Granii   
Huhtikuu  
Su 3.4. Ma  Esko 
Su. 10.4. Risto Nevala 
Su 17.4. Leif Lindeman & Avec 
Su 24.4. Terhi Ma kainen   
La 30.4 Huikot 
Toukokuu  
To. 5.5. Euroset & Heimo Ke unen 
Su. 8.5. Kotkaset 
Su. 15.5. Ippe Mansikka  
Su. 22.5. Harri Nuu nen  
Su.29.5. Astra 

Tammikuu   
Su. 3.1. Helminauha 
Ke. 6.1. Stars Yhtye 
Su. 10.1. Leif Lindeman &Avec 
Su. 17.1. Onnentäh  
Su 24.1. Pastori Pohjalainen  
Su 31.1. Tulipunaruusut  
Helmikuu  

Su. 7.2. Kari Vepsä & Onnenmaa 
Su 142 Ippe Mansikka 
Su 21.2. Teuvo Oinas & Kiintotäh  
Su 28.2. Veljexet Kuronen  

Tanssit  

sunnuntaisin klo 17-22,  

Liput 13 €;  

Kivistön työväentalo 
(Jyväskylä) 

 

Tanssitaitoa kannattaa kartuttaa ahkeralla harjoitte-
lulla jo talven aikana. Kesälavoille suunnataan Keski-
Suomessa jo huhti-toukokuussa. Ensimmäisinä 
avautuvat Kukonhiekka Saarijärvellä 30.4.2016 
esiintyjänä Souvarit ja Syvälahti Kangasniemellä 
esiintyjinä Voimaorkesteri & Susanna Heikki sekä 
Fernet & Tomi Markkola. Muita SUSELin jäsenetu-
paikkoja ovat Kuikan lava, Savion lava ja  Han-
gan lava. Tanssipaikkojen ohjelmakalenteri löytyy 
www.tanssi.net.
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