
Dacin Tanssikesä 2022, Kuopio 12. – 15.6.2022
Daci Finlandin Tanssikesä järjestetään Kuopiossa 12.-15.6.2022 yhteistyössä
Kuopio tanssii ja soi -tapahtuman kanssa. Suuren suosion saavuttaneet vuoden
2015 ja 2017 DaCi Nordic ja Europe – tapahtumat saavat nyt jatkoa!
Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa 17.3.2022 ja päättyy la 30.4.2022.

Tapahtuman ohjelma sisältää tanssin työpajoja lapsille (yli 11 v), nuorille ja opettajille sekä
mukavaa yhdessäoloa kesäisessä Kuopiossa. Tapahtuman osallistujilla on mahdollisuus
päästä mukaan yhteiseen esitykseen Kuopion torilla ke 15.6.2022. Tapahtumassa on
mukana huippuopettajat ja työpajoissa treenataan ikäryhmittäin. Opettajakurssilaisille on
oma ryhmänsä. Tapahtuman opettajina ovat Leena Koskiahde (baletti), Maikki Koivuniemi
(jazztanssi/ showtanssi), Olli Lautiola (nykytanssi), Teemu Tuohimaa (katutanssi).

Kurssille osallistuvilla ryhmillä tulee olla yksi huoltaja kymmentä oppilasta kohti.
Huoltajat pääsevät seuraamaan oman ryhmänsä tunteja huoltajapassilla. Myös huoltajat
täyttävät ilmoittautumislomakkeen.

Koulutuksen hinnat tanssijoille:
1. Osallistumismaksu 125 € (katso myös kohta 3. pakettihinta)
Hinta sisältää opetuksen, t-paidan, tapahtumakassin ja muut tapahtumat. 
 
2. Ostettavat lisäpalvelut 
Koulumajoitus + patja 12.–15.6.2022, 75 €, (sis. aamupalan - majoitus su 12.6.klo 12.00
- ke 15.6.klo 10.00.)
Lounaspaketti ajalla 12.–15.6.2022 40 €

3. Pakettihinta 235 €
Hinta sisältää opetuksen, t-paidan, tapahtumakassin, majoituksen ja patjan, aamupalan,
lounaat ja muut tapahtumat. 
Majoitus su 12.6.klo 12.00 - ke 15.6.klo 10.00.

Huoltajat:
1. Huoltajapassi 35 € (katso myös kohta 3. pakettihinta)
Hinta sisältää oman ryhmän opetuksen seuraamisen, t-paidan, tapahtumakassin ja muut
tapahtumat. 
 
2. Ostettavat lisäpalvelut 
Koulumajoitus + patja 12.–15.6.2022, 75 €, (sis. aamupalan - majoitus su 12.6.klo 12.00
- ke 15.6.klo 10.00.)
Lounaspaketti ajalla 12.–15.6.2022 40 €



Tapahtuman ohjelma vahvistetaan toukokuussa. Tiedotteen lopussa on alustava ohjelma.
Seuraamme tiiviisti pandemiatilanteen kehitystä ja sen vaikutusta tapahtuman
järjestämiseen. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan, palautetaan osallistumismaksut
takaisin täysimääräisenä.

Tapahtuma pitää oikeudet muutoksiin.

ja päättyy la 30.4.2022

Ilmoittautuminen alla olevan linkin kautta.
https://www.lyyti.in/DaCin_Tanssikesa

Opettajien esittelyt

Leena Koskiahde, baletinopettaja, koreografi
 
Leena on valmistunut tanssinopettajaksi Teatterikorkeakoulusta 1996 pääaineenaan
baletti, ja hän on opettanut Vantaan Tanssiopistossa v. 1998 lähtien. Tanssiopistossa hän
on toiminut baletin kehitysopettajana vuodesta 2007 opetuslajeinaan baletti, repertuaari ja
varvasryhmät. Vantaan Tanssiopiston lisäksi Leena on opettanut useilla kesäkursseilla
sekä tehnyt koreografioita mm. Seinäjoen balettikoululle ja Koskelan tanssille. Hän on
työskennellyt myös muodostelmaluistelun parissa tehden koreografioita ja ilmaisun
ohjausta vuosina 2000–2015 Etelä-Vantaan taitoluistelijoissa.
 
Leena on toiminut myös tanssijana freelancer-produktioissa sekä Suomen
Kansallisoopperassa. Leena on täydentänyt opintojaan mm. useilla pedagogiikkaan ja
fysiologiaan liittyvillä kursseilla. Hän toimii myös aktiivisesti mm. Balettipedagogit ry:n
hallituksessa. Leena on tehnyt useita Vantaan Tanssiopiston joulusatuja ja monia erilaisia
yhteistyöproduktioita mm. keväällä 2018 Hämeenkylän koulun Hämyhuutajat -kuoron
kanssa. Viimeisimpinä isoina produktioina joulusatu "Viisi lukkoa" 2019 yhdessä
Anna-Maria Vairion kanssa ja "Pikku Pepin seikkailut" 2021 Marina Tirkkosen kanssa.
 
Tanssin opetuksessa Leenalle on tärkeää haasteellisuus, tanssin iloa unohtamatta.
Baletinopettajana Leena on vaativa, mutta huumorintajuinen juuriltaan pohjalainen,
tunneilla myös nauretaan yhdessä. Hän kiinnittää erityistä huomiota opetuksessaan ryhdin
perustan rakentamiseen, tekniikan puhtauteen ja kehon linjauksiin. ”Tukijalka on kaiken A
ja O”. Leenalle on tärkeää välittää eteenpäin tuleville nuorille tanssijoille myös baletin
kulttuuria sekä -traditioita ja tyyliä.
 

Maikki Koivuniemi Tanssinopettaja (AMK),  IDTA, STOL ry

TanssinTahdin yrittäjä ja opettaja, joka on erikoistunut paritanssien lisäksi showtanssiin ja
lastentanssiin. Pitkä kilpatanssitausta maajoukkuetason tanssijana huippuvalmentajien
johdolla ja neljän vuoden showtanssi-pääaineen opiskelu Oulun ammattikorkeakoulussa
on antanut erittäin vahvan tanssiteknisen pohjan  pari- ja showtanssien opettamiseen.
Showtanssin meriittejä on Maikille karttunut huomattava määrä sekä tanssijana että



koreografina. Maikki on myös KiddieJam -konseptin pääopettaja, joka vastaa konseptin
korkeasta laadusta ja tuotesuunnittelusta.

Maikki on opettajana tinkimätön ja vaatii lempeällä tavalla jo pienimmiltäkin oppilailtaan
sitoutumista tekemiseen ja harjoitteluun. Tämä ominaisuus yhdistettynä äärimmäisen
taitavaan pedagogiikkaan on aikaansaanut sen, että oppilaat pysyvät Maikin hellässä
huomassa pitkään ja hän pääsee tekemään oppilaiden kanssa pitkäjänteistä työtä.  Näin
esimerkiksi pieneltä Limingan paikkakunnalta on ponnistanut useita nuoria tanssijoita
SM-tasoisiin kisaryhmiin, mutta edelleen he tuntevat itsensä ”Maikin tytöiksi” (ja pojiksi).

Maikki on tullut jo kolmeen kertaan palkituksi Finnish Dance Organisationin (FDO)
stipendillä ansiokkaista ja luovista Latinoshow -koreografioista.

Olli Lautiola
Olli Lautiola on Helsingissä toimiva freelancer tanssija, opettaja ja äänisuunnittelija. Hän
on työskennellyt Suomessa ja ulkomailla. Hän on valmistunut Tukholman Dans och
cirkushögskolanista tanssin kandidaatiksi 2017.

Tanssijana Olli on keskittynyt viime vuosina tutkimaan erilaisia liikkeen mekanismeja,
tekniikoita ja työkaluja kehittääkseen itseään liikkujana eteenpäin. Hänellä on suuri palo
pitää itsensä aina uuden oppimisen kynnyksellä. Tämän ansioista myös
hänen ohjaamansa tunnit ovat monipuolisia ja jatkuvan kehityksen alla, tarjoten aina uusia
haasteita. Hän on esiintynyt eri ryhmien kanssa sekä ollut osana tuottamassa erilaisia
freelancer produktioita.

Opettajana Olli on toiminut niin alkeistason oppilaiden kuin ammattilaistenkin kanssa. Hän
opettaa nykytanssia, tanssiakrobatiaa, lattiatekniikkaa, parityöskentelyä ja improvisaatiota.

”Liikemateriaali, jota olen viime aikoina rakentanut, tutkii liikkeen siirtämistä kehon
tasapainopisteiden ohi. Olen tutkinut kuinka jatkuvaa kaatumisen tilaa voi ylläpitää ja
kuinka kaatuvan kehon synnyttämää liike-energiaa voidaan hyödyntää mahdollisimman
tehokkaasti.'' Tunnit koostuvat lämmittely peleistä, lattian poikki tehtävistä harjoitteista
sekä liikemateriaalin tutkimisesta ja työstämisestä.

Teemu Tuohimaa

Teemu on yksi Suomen pitkäaikaisimmista ja kokeneimmista katutanssin opettajista.
Hänen tanssinopettajauransa on kestänyt Tanssikeskus Citydancessa Oulussa jo
parikymmentä vuotta, ja lukuvuonna 2021-2022 Teemu toimii myös Kajaani Dancen
tanssikoulun katutanssin tuntiopettajana.
Vuosien varrella Teemulle on kertynyt osaamista useimmista katutanssilajeista ja hänen
huumorisävytteiseen opetustyyliinsä kuuluu paljon tarinoita eri katutanssilajien historiasta.
Teemun rento ja positiivinen elämänasenne tempaa mukaansa jäyhimmänkin oppilaan.

Lisätiedot: DaCi Finland ry
dacifinland@gmail.com

mailto:dacifinland@gmail.com


TANSSIJAKURSSIN ALUSTAVA OHJELMA

Klo SUNNUNTAI 12.6.
12.00 - 13.00 Saapuminen
14.15 – 15.45 Tanssia Teemu Tuohimaan johdolla
16.00 – 16.45 Päivällinen
16.45 – 18.15 Tanssia Maikki Koivuniemen johdolla
18.30 – 20.30 Yhteinen ilta opettaja- ja tanssijakurssilaisten kanssa
22.00 Hiljaisuus :-)

Klo MAANANTAI 13.6.
8.00 - 9.00 Aamupala
9.00 tai 10.00 Tanssitunti tasoryhmissä
11 - 12 Tanssitunti tasoryhmissä
12.15 – 13.15 Lounas porrastaen
14.00 – 15.00 Tanssitunti tasoryhmissä
15.00 - 16.30 Tanssitunti tai vapaa-aikaa
18.00 – 20.00 Kaupungin vastaanotto (varmistumatta)
22.00 Hiljaisuus

Klo TIISTAI 14.6.
8.00 - 9.00 Aamupala
9.00 tai 10.00 Tanssitunti tasoryhmissä
11.00 - 12.30 Tanssitunti tasoryhmissä
12.15 – 13.15 Lounas porrastaen
14.00 – 15.00 Tanssitunti tasoryhmissä
15.15 – 16.45 Tanssitunti tai vapaa aikaa
18.30 - 20.00 Yhteinen tilaisuus Klassikalla
22.00 Hiljaisuus

Klo KESKIVIIKKO 15.6.
8.30 – 10.00 Tanssitunti
11.00 – 12.00 Kauppatorin lavalla daCin yhteistanssi
12.00 – 13.00 Lounas ja Tanssikesän päätös


