
        
 

  KÄÄNNÄ 

KEVÄTNÄYTÖKSET 2022 ovat täällä taas! 
 
Hei tanssikoulun oppilas ja kotijoukot, 
 
Taidetehtaan Tanssikoulu on 15 vuoden aikana nähnyt yhtä, jos toista; paljon iloisia ja ihania tanssikohtaamisia, näytöksiä, 
tapahtumia, tanssitunteja, kursseja ja leirejä. On myös solmittu ystävyyssuhteita niin lyhyitä kuin pitkiäkin. Tanssikoulun 
oppilaista on kasvanut tanssinopettajia, oppilaat ovat synnyttäneet uusia oppilaita. Oppilaat ovat lähteneet maailmalle taidetta 
ja kulttuuria arvostavina ja osa on palannut takaisin tänne juurilleen.  
Vihdoin pääsemme, 2,5 vuoden tauon jälkeen, Taidetehtaan Avanti-saliin juhlistamaan kevätnäytöksiämme, joihin olemme 
valinneet tänä vuonna teemaksi "ILO ja ILMAISU".    
 

Tervetuloa nauttimaan tanssin ilosta! 
Taidetehtaan Tanssikoulun väki 
 
 
TAIDETEHTAAN TANSSIKOULUSSA TANSSITAAN MYÖS KESÄLLÄ!  
Kesällä on mahdollista jatkaa tanssin harrastusta ja syventää tanssitaitojaan intensiivikursseilla ja leireillä Porvoossa. Ohjelmassa 
ovat riemukkaat ja suositut päiväleirit. Lisäksi tarjolla on monipuolinen valikoima tiiviskursseja lapsille, nuorille sekä aikuisille. 
Katso tarkemmat tiedot leireistä ja tiiviskursseista kotisivuiltamme. ILMOITTAUTUMISET ovat jo alkaneet! 
>> https://www.taidetehtaantanssikoulu.fi/kesa  
 
 
ILMOITTAUTUMISET KAUDELLE 2022-2023!  
Kaudella 2021–2022 tanssineille ilmoittautumiset tulevalle kaudelle alkavat heti, kun lukujärjestys saadaan valmiiksi.  
Lähetämme asiasta kaikille sähköpostia, jossa on infoa jatkotunneista sekä ilmoittautumislinkki. Uusien oppilaiden 
ilmoittautumiset alkavat samaan aikaan.  
 
LÖYTÖTAVAROITA on taas kertynyt, muistathan hakea omasi pois. Noutamattomat tavarat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. 
 

Teemana ILO ja ILMAISU - TAIDETEHTAAN AVANTI-SALISSA 
 
 

Tanssiryhmäsi: _________________________________________________________ 

      
I-näytös II-näytös III-näytös  

Su 8.5. klo 18:00 Ma 9.5. klo 18:00 Ti 10.5. klo 18:00  
 
   

 

KENRAALIHARJOITUKSET AVANTI-SALISSA 
Sunnuntaina 8.5. Maanantaina 9.5. Tiistaina 10.5. 

klo 10-11         A2  klo 16-17           A3  klo 15.30-16.45         B3 
klo 11-12         B2  klo 17.30-17.40         C3 
klo 12-13         C2  
Tauko klo 13-14 
klo 14-15         A1 
klo 15-16         B1 
klo 16-17         C1 
klo 20-20.30   D3 



        
 

  KÄÄNNÄ 

KENRAALIHARJOITUKSET JA NÄYTÖKSET AVANTI-SALISSA 
 
 

- Esiintyjien tulee olla ajoissa kenraaliharjoituksissa 15min ennen harjoituksen alkua ja näytöksissä 40 min. ennen 
näytösten alkua. Ethän tule paikalle etuajassa, jotta vältymme ruuhkilta!  
Taidetehtaalla omissa pukutiloissaan, ellei opettaja toisin ilmoita.  
HUOM! Lastentanssi ryhmät (3-8v.) kts. oma tiedote. 

- Jätäthän arvoesineet kotiin 
- Älä ota rahaa enempää kuin tarvitset eväisiin 
- Oppilaat voivat halutessaan seurata muiden ryhmien kenraaliharjoituksia.  
- Näytösten kesto n. 90 min., ei väliaikaa.  

 
 
Vain oppilaat pääsevät kenraalien ja näytösten aikana sisään pukutiloihin ja Avanti-saliin, oppilaat kulkevat aina 
tanssikoulun sisäänkäyntiä käyttäen, Läntinen Aleksanterinkatu 1 B-rapun kautta, josta heidät ohjeistetaan oman ryhmän 
pukutiloihin! 
 
Oppilaat voivat ottaa eväät mukaan tai käydä tauolla esim. Taidetehtaan Coffee Housessa.  
Tanssikoulu ei vastaa oppilaista, mikäli he poistuvat Taidetehtaalta. 
 
Yleisö pääsee Avanti-salin lämpiöstä/ala-aulasta esiintymistilaan n. 10 minuuttia ennen näytöksen alkua. Toivomme, että 
näytöksen päätyttyä yleisö siirtyisi ripeästi takaisin lämpiöön odottamaan esiintyjiä. Vaatteiden vaihtoon ym. kuluu aikaa n. 10-
15min.  
 
Kaikki näytöstiedotteet ja kenraaliaikataulut löytyvät myös kotisivuiltamme www.taidetehtaantanssikoulu.fi/naytokset 
 
 
LIPUNMYYNTI 
 

• Lipunmyynti ennakkoon, edullisemmin, osoitteesta www.lippuautomaatti.fi/TT  
Lisäksi lippuja myydään ovelta, puoli tuntia ennen esityksen alkua, jos lippuja jäljellä! 
Taidetehtaan infosta EI voi ostaa lippuja näytöksiimme. HANKITHAN LIPPUSI AJOISSA! 

• Liput ennakkoon 15 € ja ovelta 17 € (sylissä istuvat lapset maksutta)  
HUOM! Ovimyynnissä meillä on käytössä maksukorttipääte. 

• Emme ota vastaan lippuvarauksia, eikä lippuja voi palauttaa. 
 

Aurinkoista kevättä kaikille! 
Taidetehtaan Tanssikoulu 

www.taidetehtaantanssikoulu.fi 


