
Opettajien tanssikoulutus 
- keskiviikkona 24.10.2018 

 
 

Kurssi pidetään Vasaramäen koululla, Lehmustien yksikössä (Lehmustie 7) keskiviikkona 24.10.2018 klo 
12.00–15.45. Kurssin tarkoitus on antaa opettajille uusia ideoita eri-ikäisten tanssinopetukseen. Aikaisem-
paa tanssikokemusta ei tarvita, ainoana edellytyksenä on ennakkoluulottomuus ja halu tanssia sekä löytää 
omaan opetukseen uutta. 
 
Kurssille mahtuu 30 opettajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssille voi ilmoittautua koko ajaksi (40 €) tai 
vain toiseen osioon (30 €).  Opiskelijahinta on 20 €. Turun sivistystoimi toimii kanssamme yhteistyössä, 
joten turkulaiset opettajat pääsevät kurssille ilmaiseksi. Turkulaisille opettajille on varattu 15 osallistujan 
kiintiö, kuten myös muualta tuleville & opiskelijoille. Ilmoittautumisajan päätyttyä jompaakumpaa kiintiö-
tä voidaan täydentää jonossa olevilla. Ilmoittaudu siis heti, jotta varmasti mahdut mukaan! 
 
Ilmoittaudu kurssille pe 19.10.2018 mennessä osoitteeseen katri.nirhamo@turku.fi. Samasta osoitteesta 
tai numerosta 040-5244554 voi myös kysellä lisätietoja. Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi seuraavat tie-
dot: 

- opettajan / opettajien nimi sekä yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puh.nro) 
- koulun nimi ja kouluaste 
- osallistuuko koko kurssiin vai jompaankumpaan osuuteen 

 
Päivän aikataulu on seuraava: 

 
12.00  Ilmoittautuminen koulun liikuntasalissa 
 
12.15–13.45 Ideoita lattareiden maailmasta, myös yksin tanssittaviksi 
Tämä osio on suunnattu yläkouluille, lukioille ja alakoulujen ylimmille luokille, mutta ideoita 
voi soveltaa kaiken ikäisille. 
Opettaja: Reynier Gómez 
 
13.45–14.15 Tauko (omat eväät, koulutanssiyhdistys tarjoaa kahvia ja teetä) 
 
14.15–15.45 Luova tanssi 
Osio on suunnattu lähinnä alakouluille, mutta luovan tanssin ideoita voi helposti soveltaa 
kaiken ikäisille. 
Opettaja: Anna Lemberg 

 
Kurssilaiset saavat muistin tueksi rungon molemmista tunneista. Myös videoiminen on sallittua. Mukaan 
kurssille tarvitset tanssiin soveltuvat vaatteet ja muistiinpanovälineet. 
 
Muut kuin Turun kaupungin opettajat: Maksakaa kurssimaksu Koulutanssin tuki ry:n tilille:  
Liedon Säästöpankki 
Koulutanssin Tuki Ry 
FI94 4309 1020 1036 00 
 
Merkitkää viestikenttään koulun nimi ja osallistujien lukumäärä. Hoitakaa maksu ennen kurssia ja ottakaa 
siitä mahdollisuuksien mukaan tosite. Mikäli tarvitsette laskun tai tulee kysyttävää maksamisesta, olkaa 
yhteydessä rahastonhoitajaamme Päivi Hyytiään paivi.hyytia@turku.fi. Mikäli joudut perumaan kurssille 
tulosi, pitää se tehdä viimeistään 19.10. Sen jälkeen joudumme perimään kurssimaksun joka tapauksessa. 
 


