
HaLata Ry - Löydät meidät Facebookista! Myös yksityis- ja 
ryhmätunnit!  
Kysy lisää!

HALATA 
KEVÄT  2020

tanssikurssille!Tule mukaan

HaLata ry 
Kurssit: Valkeaniementie 1, FORSSA 
Puh: Merja 040 5177 862, Jussi 0500 626 507 
Email: tanssikurssi@gmail.com www.halata.fi

Ei jäsen Jäsen Alle 25v. 
eläkeläiset

85min 10 € 8 € 6 €

2x85min 15 € 12 € 10 €

10 kortti 90 € 60 € 50 €

HINNASTO
Seuran jäsenyys: 

Voit halutessasi liittyä seuran jäseneksi, jolloin pääset 
tunneille jäsenhintaan. 

Liittymismaksu (kannatusjäsen) 5 € 
Jäsenmaksu (varsinainen jäsen) 30 € 

Maksutavat: 
Meillä voi maksaa käteisellä, pankki- tai luotto- 

kortilla sekä kaikilla yleisillä liikunta- ja kulttuuri-
seteleillä. Meillä toimii myös online-maksu. 
Tilinumero: FI50 5060 0220 0395 29 

    Kevään    

   UUSI        
 

kurssipaikka!

HaLatan tunneilla tanssimassa mukana

Osoite: Valkeaniementie 1, FORSSA 

Tanssit sunnuntaisin klo 17.00-21.00 
katso esiintyjät: valkeaniemenpirtti.fi

Valkeaniemen Pirtti  

http://valkeaniemenpirtti.fi
http://valkeaniemenpirtti.fi


Tanssin iloa Humppilassa jo vuodesta 2012!

Tervetuloa tanssikurssille!

Myös yksityis- 

ja ryhmätunnit, 

kysy lisää!

Opi 
tanssimaan 

hyvässä 
seurassa!

Sertifioidut Wanhan 
Tangon opettajat

TI KLO 18.00 - 19.30 KLO 19.30 - 21.00

4.2 FOKSI FOKSI 

11.2 FUSKU FUSKU

18.2 FUSKU FUSKU

25.2 HIDAS VALSSI HIDAS VALSSI

3.3 KÄVELYVALSSI KÄVELY VALSSI

10.3 BUGG BUGG

17.3 TANGO TANGO

24.3 TANGO TANGO

31.3 RUMBA BOLERO RUMBA BOLERO

7.4 CHA CHA CHA CHA

14.4 KÄVELYHUMPPA KUVIOHUMPPA

21.4 WANHA TANGO WANHA TANGO

28.4 WANHA TANGO WANHA TANGO

HaLata ry:ssä on 
Sertifioidut Wanhan Tangon opettajat

Opetustunnit kevät 2020
Kevään opetustunnit ovat aina tiistaisin klo 18 - 21 
osoitteessa Valkeaniementie 1, FORSSA.  
Katso opetustuntien tasokuvaukset tältä aukeamalta.   
Vihreille tunneille voivat osallistua aivan vasta-alkajatkin! 
Yhden tunnin kesto n. 85 min

Ennakkotaitoja ei tarvita. Tunnit aloitetaan tanssin perusteiden 
opettelusta ja mukaan voit tulla missä vaiheessa tahansa. Aloita 
tästä! Oppiminen on helppoa eikä ennakkotaitoja tarvita. Jokainen 
tunti alkaa tanssin perusaskeleiden opettelusta. Vihreällä tasolla 
harjoitellaan ensimmäiset tanssikuviot, haetaan oikea rytmi ja 
opetellaan viemisen ja seuraamisen perusteita. 

Perusteet ovat sinulle ennestään tuttuja. Olet valmis kohtaamaan 
uusia haasteita ja tarvitset lisää varmuutta tanssiisi ennen sinisille 
tunneille siirtymistä. Opetusaiheita ovat mm. vahva perustekniikka 
ja hieman haastavammat tanssikuviot 

Tule sinisille tunneille sinivihreiden tuntien kautta. Kun vientisi/
seuraamisesi on selkeää ja sujuvaa, ja hallitset peruskuviot 
varmasti, voit hakea siniseltä tasolta lisää haasteita. 
Sinisellä tunnilla harjoitellaan kuvioiden variointia, saadaan 
vinkkejä musiikintulkintaan, syvennetään parityöskentelyä ja 
tanssiteknisiä asioita. 

Nämä tunnit sopivat sekä sinisen että punaisen tason tanssijoille. 
Älä kuitenkaan kiirehdi sinipunaisille tunneille ennen kuin 
kivijalkasi on vahva. Oletamme, että sinulla on näille tunneille 
tullessasi jo paljon tanssikilometrejä takana ja alempien tuntien 
vaatimukset ovat sinulla jo hyvin hallussa.  
Opetettava tanssitekniikka on tarkkaa; sekä kuvioissa että 
musiikintulkinnoissa riittää omaksuttavaa myös pidempään 
tanssineille. 

Tuntien tasokuvaukset Mitä pitää huomioida:
Valitse kurssikalenterista kurssit, joille haluat osallistua, ja 
tule paikalle! Kursseillemme ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, 
kurssit maksetaan kertamaksuna paikan päällä ja tunneille voit tulla 
myös ilman omaa paria. 
Milloin voin aloittaa tanssikurssit? 
Ihan milloin vain! Viereiseltä sivulta näet, mikä tanssilaji on vuorossa 
milläkin kertaa. Voit käydä kursseilla joka viikko tai poimia 
kalenterista mieleisesi lajit. 
Voinko tulla peruskurssille, vaikka en ole koskaan tanssinut 
paritansseja? 
Ilman muuta! Peruskurssit ovat alkeiskursseja, joille tullessasi sinun 
ei tarvitse osata yhtään mitään etukäteen. Alkeissa opetus lähtee ihan 
alusta. 
Olen tanssinut X verran. Minkä tasoisille kursseille minun 
pitäisi tulla? 
Jos et ole koskaan ollut tanssikursseilla missään, niin ensivierailu 
kannattaa aina tehdä alkeisiin eli perustason kursseille, ja kannattaa 
muistaa, että kertaus on opintojen äiti myös paritanssissa! 
Jatkokursseilta saa varmasti aina enemmän irti, kun käy ensin 
kertaamassa kyseisen lajin perusteet. 
Voinko tulla kurssille ilman omaa paria? 
Kursseillemme voit tulla yksin, kaksin tai porukalla - voit tulla siis 
myös ilman omaa tanssiparia. Tunneillamme on käytössä niin sanottu 
"vauhdikas parinvaihto", joka takaa, että kaikki pääsevät tanssimaan! 
Voinko tanssia kursseilla oman parini kanssa? 
Voit toki. Perhesovun säilyttämiseksi ja oppimisnopeuden kannalta 
suosittelemme kuitenkin parinvaihtoa ihan kaikille. 
Minkälaiset varusteet tarvitsen? 
Kurssilaisten vaatekirjo pitää sisällään verkkareita, farkkuja, hameita, 
juhlavia vaatteita – jokaisella vähän oman persoonansa mukaan. 
Sama koskee jalkineita. Pukeudu siis siten, että tunnet olosi 
kotoisaksi. 
Olenko liian nuori/vanha tulemaan kursseille? 
Kurssilaisten ikähaarukka on enimmäkseen 15 ja 80 vuoden välillä, 
mutta mukana on myös tätä nuorempia ja vanhempia tanssijoita. 
Tanssi sopii kaikenikäisille. 


