
VANHAT TANSSIT pe 14.2.2020 

 

Hyvät Kurssilaiset ja Huoltajat:                                                           Hyvinkää  22.11.2019 

 

Kurssin tavoitteena on tanssiaskelten ja -etiketin oppiminen. Toivottavaa on, ettei asuihin, 

kampauksiin tai meikkeihin sijoiteta suuria summia, vaan keskitytään tanssitaitoihin ja mukavaan 

yhdessäoloon. ”Vanhojen tanssit” on arvokas tilaisuus, joten esityksissä on käyttäydyttävä koulun 

järjestyssääntöjä noudattaen; alkoholituotteiden tuonti koulujen tiloihin ja tilaisuuksiin on 

ehdottomasti kielletty. 

 

Kurssilla opitaan yksitoista tanssia, jotka esitetään omilla lukioilla, yläkouluilla ja Martin 

liikuntahallissa (Martintorinkuja 2, 05801 Hyvinkää), jossa näytökset ovat pe 14.2.2019 klo 16.30 

ja 18.30. Jokainen tanssija saa kolme vapaalippua omaan esitykseensä / esityksiinsä. Viiden euron 

hintaiset liput pyritään myymään ennakkoon kouluilla, joten Martissa ei välttämättä ole 

lipunmyyntiä. Tuotto käytetään stipendeihin, liikuntavälinehankintoihin ja -tapahtumien 

järjestelyihin. 

 

Hyvät Vieraat: Marttiin ei kannata tulla liian aikaisin, koska salin ovet avataan vasta noin puoli 

tuntia ennen esitystä. Muistattehan jättää autonne vain sallituille paikoille. Näytösten välissä sali 

tyhjennetään mahdollisimman nopeasti, joten esiintyjien kanssa keskustelu/ kuvaaminen 

onnistuu parhaiten monitoimitilassa/ ruokalassa/ kahviossa - ei liikuntasalissa/pukuhuoneissa. 

Ulko-ovista ovat käytössä vain B ja K-ovet, joiden läheisyydessä on rajallinen määrä valvottuja 

narikoita (vapaaehtoinen maksu). Saliin kulku tapahtuu pääsääntöisesti rappusten yläpuolelta, 

missä on pääsylippukontrolli molempiin näytöksiin. Salin alaovista pääsee sisään vain 

liikuntarajoitteiset yhden avustajan kanssa ovivalvojan erityisluvalla! Tanssilattia pyritään pitämään 

kuivana, kiitos. 

 

Valokuvaaminen ja videointi ovat sallittuja vain omalta istumapaikalta; EI rappusilta, kaiteen 

edestä tai tanssilattialta. Tarkistakaa esiintyjiltä, missä piirissä he tanssivat, jotta voitte 

mahdollisuuksien mukaan valita mieleisenne paikan salista. Jos aiotte tanssia esityksen lopussa, 

olkaa hyvät, ja valitkaa istuinpaikkanne tilanteen salliessa alakatsomosta ja ottakaa mukaanne 

kengät, joista ei jää mustia jälkiä parketille. Varokaa salin korkeita, heiluvia rappusia. 

Keskikatsomon alaosasta osa paikoista on varattu koulujen esiintyjille. 

 

Martin katsomossa vanhempainyhdistys myy molempien näytösten alussa arpoja, joiden tuotto 

käytetään opiskelijoiden stipendeihin. Mahdollinen iltatilaisuus esitysten jälkeen on opiskelijoiden 

itsensä järjestämä eikä ole koulun valvoma.       

                                                                                                                                                      

HUOM! Tanssijat: esiintymispäivänä on erityisen tärkeää syödä hyvin + pitää vesipulloa mukana! 

Jos on ”asuongelmia”, kysy opettajilta/rehtoreilta maksuttomista ja edullisista vaihtoehdoista. 

 

 

Sydämellisesti tervetuloa ja tanssin iloa! Lisätietoja saatte koulujen liikunnanopettajilta, 

 

Hyvinkään Sveitsin lukio: Reetta Rautio 040 17 99920 ja Antti Kaplas 040 17 99940 

Hyvinkään yhteiskoulun lukio: Päivi Jämsä 040 518 5520 ja Antti Kaplas 040 17 99940 

 

 

 


