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LIIKUNTASETELILLÄ VOIT MAKSAA
MEILLÄ
Liikuntaseteli käy maksuvälineeksi tanssikerhomme
tanssitunneilla. Muistutamme, että seteli on
työnantajalta saatu verovapaa henkilökuntaetu. Se
on tarkoitettu saajansa henkilökohtaiseen käyttöön.
Setelillä ei voi maksaa perheenjäsenten tai muiden
tanssitunteja. Lisätietoja tarvittaessa
www.liikuntaseteli.fi.
www.kestavat.fi

KESTÄVÄT
Onko sinulle tullut tunne, että haluaisit oppia tanssimaan tai että tanssitaitosi kaipaa kohennusta?
Oletpa minkä ikäinen, muotoinen tai tyylinen tahansa, ja jos vain
osaat kävellä niin KESTÄVIEN tanssiopetusohjelmista löytyy
varmasti sinullekin sopivat lajit ! Optiona saat rutkasti rohkeutta,
hyvää ja terveellistä liikuntaa, paljon uusia ystäviä ja taidon, josta
on hyötyä koko loppuelämäsi ajaksi. Eikä siinä vielä kaikki, moni
on löytänyt tanssimalla kunnollisen elämänkumppaninkin.
Tule kokeilemaan niin näet kuinka hauskaa meillä on. Jäseneksi
voit liittyä myöhemminkin ja jäsenmaksu tulee takaisin monenlaisina etuina. Saat alennuksia pääsymaksuista monille tanssipaikoille sekä pääset erittäin edullisille ja hauskoille ryhmämatkoille.
Periaatteemme on, että tanssin opiskelussa ei saa olla rahastuksen makua!
Ryhmämme ovat melko pieniä, eli 10-30 henkilöä, jolloin pystymme opastamaan kaikkia yksilöllisestikin.
Kursseillemme voit tulla, vaikka sinulla ei olisi omaa paria, sillä
paria vaihtamalla kaikki pääsevät harjoittelemaan sekä oppivat
parhaiten. On tietysti mahdollista harjoitella myös vain oman
parinsa kanssa.
Tervetuloa!

www.kestavat.fi
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TANSSIKURSSIT
Keski-Suomen Tanssin Ystävät Kestävät ry:n
viikoittaiset tanssikurssit:
Pv
su
su
ma
to
to
pe

Aika
15.00–17.00
17.30–19.30
19.30–21.30
18.00–21.00
19.00–21.00
18.15–20.15

Paikka
Jäähallin tanssisali
Puistokoulu
Puistokoulu
Kivistö
Leppäveden koulu
Puistokoulu

Opettaja
Matti ja Maria
Jukka
Soile ja Päiviö
Mari
Timo
Katariina

Tanssikurssi Kukonhiekassa
Keski-Suomen Tanssin Ystävät Kestävät ry järjestää syyskauden avajaiskurssin yhteistyössä Kukonhiekan tanssilavan kanssa.
Jami tuo mukanaan ison säkillisen tanssiniloa ja hauskuutta. Timolta saamme suomalaiseen tangoon pieniä niksejä, joita voimme hyödyntää
lavatanssissa.
Aika:
Lajit:
Ohjaaja:

01.09.2007 klo 10.00 - 18.00
Bugg ja Fusku
Jarmo Therman " JAMI "

Suomalainen tango - erilaiset variaatiot
Ohjaaja:
Timo Hydén " TANGODOSENTTI "
Taso:
Perus / Jatko
Hinta:
Kestävien jäsenille 20 € ja muille 30 €
Ruokailu:
5€
teija.jalonen@kestavat.fi
Ilmoittautuminen:
tai 0400 939 927 tekstiviestillä.
Sitova ilmoitus 29.08.2007 mennessä
Tule ja tuo ystäväsi mukana kurssille!
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TANSSIKURSSIT
Soile ja Päiviö Piesasen tanssikurssit
Aloitamme tanssinohjaamisen maanantaisin Puistokoululla 3.9 klo 19.3021.30. Toivotammekin kaikki uudet ja vanhat tanssijat tervetulleiksi
mukaan! Voit tulla yksin tai parin kanssa, kursseillamme vaihdetaan paria
(toki voit halutessasi tanssia vain oman parisi kanssa). Varaa mukaan
juomapullo ja roppakaupalla iloista mieltä!
Aloitamme Fuskulla, jota tanssitaan kahdeksan kertaa. Tasona on alkeisjatko/jatko, joten oletamme kurssilaisten tanssineen Fuskua jonkin verran.
Kurssilla kertaamme peruskuvioita (otamme toki jotain kenties uusiakin),
paneudumme vientiin ja seuraamiseen, syvennymme perusaskeleeseen ja
erilaisiin joustoihin. Kuuntelemme musiikkia, sen rakennetta, fraaseja ja
breikkejä sekä mietimme, miten voimme tätä kaikkea ilmentää tanssissamme. Keskitymme kuviohässäkkähirviöiden sijaan tanssimaan soivaan musiikkiin ja tulkitsemaan sitä tanssin keinoin ja ennen kaikkea pitämään hauskaa.
Hinta kestävien jäsenille 4 euroa/ kerta.
Fusku 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10. (Timo
Hydén), 5.11. (Timo Hydén), 17.12.
Foksin aloitamme alkeista ja tätä tasoa pidämme kaksi kertaa. Perusaskel
ja -kuviot, jousto, tanssiasento, vienti ja seuraaminen ehditään käydä läpi
sekä tanssiakin. Lisäksi pidämme Foksista kolme kertaa jatkotasoa, jolloin
keskitymme pääasiassa musiikkiin tanssimiseen ja musiikin tulkintaan.
Foksi alkeet 12.11.
Foksi jatko 26.11.

19.11.
3.12.

10.12.

www.kestavat.fi
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TANSSIKURSSIT
Seuratanssiopetus syksy 2007 Katariina Hiukka
Paikka ja aika: Puistokoulu perjantaisin klo 18.15–20.15
Hinta: jäsenille 4 €
Yhteystiedot: Katariina Hukka, puh. 040 585 3949
Lajit: valssi, jenkka, polkka, masurkka ja hambo
Syyskuu:
7. Jenkka alkeet
14. Jenkka jatko sekä variaatioita
21. Jenkkavariaatioita enemmän tanssineille
28. Valssin alkeet
Lokakuu:
5. Valssin jatko
12. Valssivariaatioita enemmän tanssineille
19. Valssivariaatioita enemmän tanssineille
Marraskuu:
2. Polkka alkeet
9. Polkka jatko
16. Polkkavariaatioita enemmän tanssineille
23. Hambon alkeet
30. Hambon alkeet ja jatko
Joulukuu:
7. Hambon jatko ja variaatioita
14. Masurkan jatko
21. Masurkkavariaatioita enemmän tanssineille
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TANSSIKURSSIT
Argentiinalaisen tangon kurssi jäähallin
tanssisalissa Hippoksella
Sunnuntaisin kello 15:00 – 17:00
Taso: alkeet
Opettajina ovat Matti Ilmavirta ja Maria Korpela
Aloitus 2.9. jatkuen joka sunnuntai paitsi 7.10.
Hinta seuramme jäsenille 4 €/kerta.
Tervetuloa mukaan!

TORSTAISIN LEPPÄVEDEN KOULULLA TANGOA
Aika: torstaisin kello 19.00 – 21.00 alkaen 6.9
Paikka: Leppäveden koulu
Opettaja: Timo Hydén
Timo Hydén opettaa seuramme jäsenille tangoa. Syyskuussa aloitetaan
suomalaiselle tangolla ja lokakuussa jatketaan argentiinalaisella.
Kaikki jäsenet tervetulleita. Tämä kurssi on ilmainen seuramme jäsenille ja
laukaalaisille.
Tervetuloa!

www.kestavat.fi
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TANSSIKURSSIT
Jukka ”Juke” Riekkisen tanssiopetusohjelma
syksylle 2007
”Tapahtui minulle 10 vuotta sitten eli elokuun lopulla vuonna 1997: Hiljattain
sinkkuutuneena ja konkan tehneenä tulin astuneeksi tanssibaariin sisälle ja
siinä tiskiin nojatessani sekä bongaillessani lajitoverieni liitämistä parketilla,
ajattelin että kuinka on mahdollista että joidenkin takaraajat voivat liikkua noin
samanaikaisesti? Diskon puolellahan on varsinkin hitaammissa kappaleissa
enempi tapana liikutella niitä yläraajoja vain ylös ja alas. Askeltakaan kun en
itse osannut tanssia näitä ”vanhempien ihmisten” tansseja niin siispä seuraavana päivänä marssin kirjastoon ja aloin imuroida tietoa kirjoista ja videoista .
Sitten kuulin kaveriltani eräistä tanssikursseista ja … putki on päällä edelleen!”
…ja sitten vielä tilastomatemaattinen totuus: Tanssi-ihmisillä on keskimääräistä enemmän jalkoja! (jos et ymmärtänyt niin kysy harjoituksissa, niin kerron)
Tervetuloa Puistokoululle sunnuntaisin klo 17.30-19.30. Hinta jäsenille 4 €.
vko
pv.
laji
36
09.09.
BUGG 1, pyörivä (välipalana LAVA-ROCK)
37
16.09.
BUGG 2 , pyörivä (välipalana LINJA-BUGG)
38
23.09.
LINJA-BUGG 3 (välipalana TUPLA-BUGG)
39
30.09.
LAVA-RUMBA 1 (välipalana TANGO)
40
07.10.
LAVA-RUMBA 2 (välip. mitä enemmistö haluaa)
41
14.10.
LAVA-RUMBA 3 (välip. mitä enemmistö haluaa)
42
21.10.
LAVA-CHA-CHA 1(välip. mitä enemmistö haluaa)
43
28.10.
LAVA-CHA-CHA 2(välip. mitä enemmistö haluaa)
44
04.11.
LAVA-CHA-CHA 3(välip. mitä enemmistö haluaa)
45
11.11.
JIVE 1 (välipalana FUSKU)
46
18.11.
JIVE 2 (välipalana DISCO-SWING)
47
25.11.
SAMBA 1 (välipalana HIDAS VALSSI)
48
02.12.
SAMBA 2 (välipalana HUMPPA)
49
09.12.
BUGG kertaus (välip. mitä enemmistö haluaa)
50
16.12
RUMBA / CHA-CHA kertaus
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TANSSIKURSSIT
JUKEN KURSSIN SISÄLTÖ:
1. opetustunti
17.30-18.15 (juomatauko 5 min.)
”välipalatanssi”
18.20-18.40
2. tunti
18.40-19.25
1-kurssin ensimmäisellä tunnilla opetellaan pelkästään perusaskelta,
tekniikkaa, motoriikkaa sekä musiikin perusteita. (Alkeiskurssin tanssin
opetus aloitetaan ”nollasta” eli aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita. )
1-kurssin toisella tunnilla opetellaan pääasiassa vientiä, seuraamista ja
muutama peruskuvio (n. 5kpl) sekä lopuksi tanssitaan. (Jo pelkästään näillä
eväillä ja pienellä kotiharjoittelulla pitäisi jokaisen pystyä tanssimaan kyseistä
tanssia yleisillä parketeilla.)
2-kurssin ensimmäisellä tunnilla kerrataan kaikki edellisellä kerralla opittu
sekä korjataan mahdolliset virheet. Pääpaino on edelleen perusaskeleissa ja
motoriikassa. (Uudetkin oppilaat pääsevät vielä ”kärryille!”)
2-kurssin toisella tunnilla opetellaan joitakin variaatioita aiemmista kuvioista
ja pari kokonaan uutta kuviotakin sekä hiotaan tekniikkaa ja tanssitaan.
3-kurssin ensimmäisellä tunnilla kerrataan jälleen aiemmat opit ja opetellaan jokunen uusi kuviokin.
3-kurssin toisella tunnilla edetään sen mukaan mitä enemmistön taidot edellyttävät. Haetaan parempaa tekniikkaa, kehitetään motoriikkaa, syvennetään
musiikin perusteita, ja tanssitaan.
”Välipalaksi” tarjoan aina jotakin muuta lajia, jolloin seuraavalla tunnilla aivot
ottavat taas paremmin tietoa vastaan!
Tiedustelut: Jukka Riekkinen 050 501 4234 tai 0400 640 234
jukka.riekkinen@demec.fi tai juke.riekkinen@luukku.com
Kursseilleni ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tervetuloa!

www.kestavat.fi

9

TANSSIKURSSIT
Mari Mäenpään kurssit
Heip! Olen 27-vuotias terveyskasvatuksen ja tanssipedagogiikan opiskelija Jyväskylän Yliopistossa.
Aloitin tanssimisen 5-vuotiaana satubaletissa, jonka
jälkeen olen harrastanut tanssia yli kymmenen vuotta
Hot Cakes The Showdance Companyssa ja
Tanssiopisto Sarassa. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen
olin kolme vuotta showtanssijana laivalla, aluksi
Dannyn taustatanssijana ja myöhemmin tanssijana useissa erilaissa
tanssiproduktioissa Viking Linella. Lisäksi olen osallistunut Show- ja
streettanssien SM-kisoihin voittaen sekä kultaa muodostelmashowtanssissa
että kaksi kertaa hopeaa muodostelmahiphopissa. Vuosina 2002 ja 2004
olimme myös mukana hip hopin MM-kisoissa Bremenissä Saksassa. Jouluna
2004 olin tanssijana Season´s of Lappland-tanssishowssa Santaparkissa
Rovaniemellä. Olen opettanut jazzia, showtanssia, streettanssia, lattareita ja
lastentanssia. Tällä hetkellä työskentelen ryhmäliikuntaohjaajana ja
asiakaspalvelijana SATS Kuntokeskuksessa, jossa lajeinani on SatsDance ja
Latinofit, ja yritän valmistua lähitulevaisuudessa terveystieteiden maisteriksi.
Tanssissa minulle tärkeintä on tunne ja tanssin ilo, jota haluan parhaani
mukaan välittää myös muille tanssin ystäville!

Paikka: Kivistö, Jyväskylä
Hinta: 2 €/tunti tai 5 € koko ilta (16.8. ilmainen tutustuminen)
16.8.
klo 18–19 LATINOFIT helppo
Tanssillinen tunti latinomusiikin tahdissa. Tunnilla harjoitellaan eri latinotanssien, kuten salsan, cha-chan ja merenquen perusaskeleita.
Helppoa ja hauskaa!
klo 19–20 LATINOFIT keskitaso
Tanssillinen tunti latinomusiikin tahdissa. Tunnilla rakennellaan ja opetellaan
hieman haastavampia tanssisarjoja latinotanssien perusaskeleista.
klo 20–21 SHOWTANSSI keskitaso
Showtanssi on monipuolinen tanssilaji, jossa yhdistellään useita erilaisia
tanssityylejä. Tunnilla askelsarjoista valmistetaan pieniä koreografioita,
joissa korostuu esittäminen ja tanssin ilo.
23.8. sama kuin edellä
30.8. sama kuin edellä
Jatkuu syys- ja lokakuun torstait ja mahdollisesti koko syksyn.
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TANSSILEIRI
PYÖRÄTUOLITANSSIKURSSI PEURUNGASSA
8.- 9.9.2007
Pyörätuolitanssikurssin taso valitaan osallistujien mukaan. Ohessa on alustava
ohjelmarunko. Kurssille mahtuu 30 henkilöä eli 15 paria. Kurssin hinta on 120
euroa/henkilö. Se sisältää opetuksen, majoituksen 2 hengen huoneissa,
yhden aamiaisen ja kaksi ateriaa noutopöydästä. Sauna, uimahalli ja punttisali
kuuluvat hintaan. Yhdenhengen huoneen lisähinta on 30 euroa. Ilman majoitusta, ruokaa ym. palveluja hinta on 50 euroa / henkilö. Ilmoittautumiset
pyydämme tekemään mielellään 15.8.2007 mennessä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Reino Laapotille, puh. (05) 363 6050 tai
0500 656 472 tai reinolaa@sci.fi. Meihin voi ottaa yhteyttä myös sähköpostilla:
tanssitaan@luukku.com.
Yhteys- ja ilmoittautumistiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
(jos on), mahdollinen erityisruokavalio, ja onko pyörätuolitanssija vai pystytanssija.
TERVETULOA!

OHJELMA (alustava)
Lauantai 8.9.2007
Klo 11.00
Klo 11.30 - 17.00

Klo 17.00 Klo 20.00 Sunnuntai 9.9.2007
9.00 – 11.30
11.30 - 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00

Tervetulokahvit
Opimme pyörätuolitanssia: pyörätuolin kuljettamista ym. pyörätuolitanssin perusosaamista,
tansseja esim. buggia, foxia, valssia, tangoa.
Taukoja pidetään tarpeen mukaan.
Ruokailu ja vapaata kylpyläelämää
Tanssi-ilta talon ravintolassa alkaa orkesterin tahdittamana.
Opimme pyörätuolitanssia:
esim. lattareita, jenkkaa, humppaa.
Huoneiden luovutus
Kertausta, kysymyksiä ja vastauksia.
Ruokailu, kurssi päättyy

www.kestavat.fi
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TANSSIKALENTERI
MARTIN KIEVARIN SYYSKAUDEN 2007
TANSSIOHJELMISTO
la 13.10.
la 20.10.
la 27.10.
la 03.11.
la 10.11.
la 17.11.
la 24.11.
la 01.12.
ke 05.12.
la 08.12.
la 15.12.
la 29.12.

Kari Piironen & Noiser
Tanssiorkesteri Charlies
Korsuorkesteri
Unelmavävyt
Kaija Lustila & Menox
Kari Vepsä & Onnenmaa-orkesteri
Tanssiorkesteri Väriloiste
Tanssiorkesteri Helmenkalastajat
Tarja Lunnas & Rosso
Voimaorkesteri
Tiina Ruuska & Rosette
Kaija Pohjola & Paratiisi

- Muutokset ohjelmistoon mahdollisia -

REVONTULI
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Lokakuu
la 6.10. Tangokunungas 2007
Henri Stenroth
la 13.10. Tomi Markkola
la 20.10. Antti Raiski
la 27.10. Janne Tulkki

Elokuu
la 18.8.
ti 21.8.
la 25.8.
ti 28.8.

Atlantis
Charlies
Duo J. Marjanen
Taikakuu

Syyskuu
la 1.9.
ti 4.9.
la 8.9.
la 15.9.
la 22.9.
la 29.9.

Pekka Parsola Trio
Juha Metsäperä
Syyskauden avaus ! Yölintu
Johanna Pakonen
Anniina Mattila
Teuvo Oinas

www.kestavat.fi

TANSSIKALENTERI
KUKONHIEKKA
La 18.8.2007 14 euroa
Huikon veljekset, Kulkukoirat & Topi Sorsakoski
La 25.8.2007 14 euroa
Avenue & Anniina Mattila, A. Aallon rytmiorkesteri
La 1.9.2007 13 euroa
Taikakuu, Eino Grön
La 8.9.2007 14 euroa
Tommys & Charles Plogman, Hurmio & Juha Metsäperä
La 15.9.2007 14 euroa
Syke, Myrskylyhty & Mikko Mäkeläinen
La 22.9.2007 13 euroa
Lumipallo, Pallosalama & Marko Lämsä, Mikael Konttinen
La 29.9.2007 14 euroa
Diesel & Markku Aro, Omega & Eija Kantola

LOMAKOUHERO
La 18.8.2007 21:00--02:00, 13 euroa
Charlies, Hovi-orkesteri
Pe 24.8.2007 21:00--02:00, 13 euroa
Omega & Eija Kantola, Hovi-orkesteri
La 25.8.2007 21:00--02:00, 13 euroa
Seinäruusut & Tommi Soidinmäki, Hovi-orkesteri
La 15.9.2007
FBI Beat
La 20.10.2007
Diesel & Markku Aro
La 10.11.2007
Omenapuu & Johanna Pakonen
Ma 31.12.2007
Avec & Saska Helmikallio

www.kestavat.fi
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UUSIEN JÄSENIEN JÄSENMAKSU LOPPUVUODELLE 2007
Yhdistyksemme jäseneksi voit liittyä tanssitunneillamme tai internetissä (www.kestavat.fi) täyttämällä liittymiskaavakkeen. Saatuasi viitenumeron voit maksaa jäsenmaksun.
Liityttäessä yhdistykseen nyt syyskaudella peritään puolivuosijäsenmaksu 9 euroa sekä lisäksi 4 euron liittymismaksu. Tällä pyritään kattamaan jäsenrekisteristä aiheutuneita kuluja. Uusi jäsen liittyy yhdistyksemme jäseneksi vasta sitten, kun maksaa jäsenmaksun ja liittymismaksun (13 euroa yhteensä).
Nuorisojäsenmaksu alle 18-vuotiaille on 0 euroa. Jäsenyyden alkaessa
on maksettava 4 euron liittymismaksu. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.
Jäsenmaksu suoritetaan Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT
ry:n tilille Nordea 153 430 – 100 658.
Jos jäsenmaksusi maksaa puolestasi joku toinen henkilö, on viestikenttään kirjoitettava jäsenen nimi ja viitenumero.

KUVALLINEN JÄSENKORTTI
Jäsenmaksun maksamisen jälkeen jäsenkortti tehdään kaikille jäsenille, joista on kuva. (Kaikkien vanhojen jäsenien kuvat on arkistossa). Jos
sinulla on kuva itsestäsi sähköisessä muodossa, voit lähettää sen
Airaksisen Vesalle (vesa.airaksinen@kestavat.fi). Myös valokuvasta
voidaan skannata kuva jäsenkorttiin. Lähetä valokuvasi osoitteella:
Vesa Airaksinen, Harakkaranta 1 as 3, 40520 Jyväskylä.

TERVETULOA
Seuraamme kannattaa liittyä, sillä silloin saat oikeuden osallistua
edullisille tanssitunneillemme. Joukkoomme ovat tervetulleita kaikki
lavatansseista innostuneet ihmiset.
Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin.

