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Tanssistudio Jami
Tanssistudio Jami on taiteen perusopetusta antava tanssikoulu, jossa voit
opiskella tanssia yleisen ja laajan opetussuunnitelman mukaan.
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opiskelijat harjoittelevat useita
kertoja viikossa ja voivat valita pääaineen lisäksi sivuaineita eri tanssilajeista.
Yleisen oppimäärän oppilaat opiskelevat valitsemassaan pääaineessa, jossa
viikkotuntimäärä on pienempi. Opiskelu kumman tahansa opetussuunnitelman
mukaan on tavoitteellista ja vuosittain etenevää.
Laajassa oppimäärässä valittavat pääaineet ovat baletti ja nykytanssi ja sivuaineet
jazztanssi, showkids, street, flamenco ja lattarit. Yleisessä oppimäärässä
valittavana on lastentanssi, baletti, nykytanssi, showkids, tanssimix, street,
flamenco ja lattarit.
Pojille on tarjolla omat streetryhmät sekä lastentanssiryhmä Viikarit 5-6 vuotiaille.
Aikuisille tarjoamme taiteen perusopetusta baletissa sekä tanssimixissä, joka
sisältää nyky- ja jazztanssia. Flamencossa tarjolla on viikoittainen alkeis- ja
jatkoryhmä sekä kurssimuotoinen edistyneiden opetus. Lattaritunnilla
tutustutaan mm. sambaan, rumbaan ja jiveen. Lisäksi aikuisille järjestetään
pilatestunteja.
Kevään tanssinäytöksen lisäksi Tanssistudio Jami pyrkii järjestämään
oppilailleen esiintymistilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on
antaa kokemuksia kilpailuista ja katselmuksista, sekä kasvattaa oppilaissa
esiintyjyyttä, taiteellisuutta ja vastuullisuutta omassa harjoittelussaan. Oppilaat
saavat opinnoistaan vuosittain todistuksen.
Tanssistudio Jamin opetussuunnitelmat ovat nähtävillä toimistossamme.
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Koululla ei ole oppilasvakuutusta, joten tarkistathan perheen
vapaa-ajan vakuutusturvan.
Muistathan, että koulun alueella ei saa tupakoida! Kielenkäyttöön on
myös syytä kiinnittää huomioita, sillä pienet oppilaat ovat kuulolla…

If you are able to Move...
Your able to Dance…

Tanssivarusteet

Laskutus

Tulethan tunneille pitkät hiukset kiinni sidottuina, baletissa nutturalla. Kellot,
korut ja makeiset voit jättää pois. Kännykät suljetaan. Ethän jätä mitään
arvokasta pukutiloihin tunnin ajaksi! Muistathan, että lapset ovat vanhempien
vastuulla tunnin alkamiseen saakka.

Tanssitunneista jaetaan oppilaalle tunnin yhteydessä lasku, jonka maksuaika on
14 vrk. Maksun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä. Maksumuistutuksesta
perimme 5 euron lisämaksun. Ethän muuta tanssilaskuasi omin päin niin
vältymme virheiltä laskutuksessa!

Lastentanssi
Mukavat liikkumisvaatteet ja paljaat jalat.

Tanssimaksuja emme palauta satunnaisissa poissaoloissa tai jos päätät lopettaa
kesken lukukauden. Meistä opettajista olisi mukavaa jos ilmoittaisit etukäteen
poissaoloistasi, niitä voit korvata myös toisissa ryhmissä. Pitkäaikaisten
sairauspoissaolojen vuoksi voit ottaa yhteyttä Studion toimistoon.

Baletti
Luokkapuku, balettitrikoot, harjoitustossut ja varvastossut, kietaisuhame
tarvittaessa.

ILMOITTAUTUMINEN ON SITOVA! Opintojen keskeytyessä ota yhteys studion
toimistoon.

Nyky- ja jazztanssi
Luokkapuku, trikoot tai shortsit, paljaat jalat, ylemmillä luokilla
jazztossut ja polvisuojat tarvittaessa.
Street, showkids, nuorten sekä aikuisten tanssimix, baletti, lattarit
ja Pilates
Mukavat liikkumisvaatteet, paljaat jalat. Street- ja lattaritunneilla sisälenkkarit.
Baletissa pehmeät harjoitustossut.
Flamenco
Leveä hame, tukevakorkoiset nahkapohjaiset kengät.
Tanssitarvikkeita kuten luokkapukuja, trikoita, shortseja ja
varvastossuja tilataan koulun kautta. Pehmeitä harjoitustossuja on
ostettavissa toimistosta aina tuntien yhteydessä.

Hyvää tanssivuotta kaikille oppilaille ja vanhemmille toivottavat:
Leila ja Sari, Raisa ja Tinna, Jenni ja Miha sekä Taina ja Tarja.

