
Aloitustiedote 14.8.2018
TERVETULOA KAUDELLE 2018-2019!

Opetus alkaa toimipisteissämme 20.8., paitsi seuraavat ryhmät:
Launonen, opetus alkaa  30.8.! 
Riihimäen maanantain ja keskiviikon ryhmät aloittavat vasta 27.8. alkaen!

Tarkistathan oman tuntisi ajan päivitetystä lukujärjestyksestä www.tanssiopisto.fi/lukujrjestys-
20182019. Oman ryhmäsi tiedot pääset tarkistamaan myös hobiverista, jos olet luonut käyttäjätunnukset.
Käyttäjätunnukset pääset luomaan ilmoittatumisen yhteydessä saamastasi vahvistusviestistä. 

OPPILASMAKSUT
Oppilasmaksut lähetetään teille arviolta viikon 33 lopussa.

VARUSTEET
Lastentanssin oppilaat pukeutuvat omavalintaiseen liikunta-asuun. Paljaat jalat ja hiukset kiinni!
Valmistavien opintojen ja perusopintojen ryhmien opettajat jakavat ryhmäkohtaiset tiedotteet, joissa
ohjeet luokkapuvuista.

PÄHKINÄNSÄRKIJÄ
Syksyn opetusohjelmamme painottuu voimakkaasti Pähkinänsärkijä -produktioon, johon lähes kaikki
ryhmät osallistuvat. Roolitukset ovat valmistumassa muutaman viikon sisällä ja julkaisemme miehityksen
www.tanssiopisto.fi sivun etusivulla (ajankohtaista osio).

ESITYSVUOROT
Pienten ryhmät (alle 7-vuotiaat) esiintyvät yhdessä näytöksessä, 
7-10 -vuotiaiden ryhmät kahdessa näytöksessä, 11-13 vuotiaiden ryhmät kolmesta viiteen kertaa ja 
yli 13 -vuotiaiden ryhmät viidessä tai kaikissa esityksissä. Esitysvuorot julkaistaan kauden aloituksen
jälkeen.

YHTEISHARJOITUKSET JA LISÄHARKAT
Joillekin ryhmille tulee Pähkinänsärkijän tiimoilta yhteisharjoituksia tai lisäharjoituksia muiden ryhmien
kanssa (kohtaukset, joissa useampi ryhmä näyttämöllä). Tällöin harjoituksia voi olla eri aikaan kuin
tavallisesti.
Poikkeusaikataulut julkaisemme aina kahden viikon välein parittoman viikon perjantaina
www.tanssiopisto.fi sivun etusivulla. Luomalla käyttäjätunnukset Hobiver oppilasjärjestelmään
pääset myös tarkistamaan ryhmäsi tunnit ajantasaisesti! Pääset luomaan tunnukset vahvistusviestin kautta
(jonka olet saanut ilmoittuatumisen yhteydessä)! Ryhmäkohtaisia tiedotteita lähetän myös
sähköpostiinne!
Näyttämöharjoitukset ja kenraalit 
Riihimäen Teatterilla ajoittuvat seuraaviin aikoihin:

Ti 16.10. klo 11-16
Ti 23.10. klo 16-20
Ma 10.12. klo 16-21
Ti 11.12. klo 16-21
Ke 12.12. klo 16-21
To 13.12. klo 16-21

Esitysaikataulu
Pe 14.12. klo 19 Ensi-ilta
La 15.12. klo 14 Näytös
La 15.12. klo 18 Näytös
Ma 17.12. klo 10 Näytös
Ti 18.12. klo 10 Näytös
Ti 18.12. klo 19 Näytös
Ke 19.12. klo 10 Näytös
To 20.12. klo 10 Näytös
To 27.12. klo 19 Näytös
Pe 28.12. klo 19 Näytös
Varalla myös (mahdolliset lisänäytökset):
La 29.12. klo 14 Näytös
La 29.12. klo 18 Näytös

Iloista kauden alkua!

Toivoo Maiju Milad, rehtori 0505812281, maiju.milad@tanssiopisto.fi


