
 
 

Kuopio Tanssii ja Soi järjestää yhteistyössä Vapaan tanssikoulun kanssa tanssileirin kesäkuussa.
Opettajina ovat Ilkka Lampi, Isto Turpeinen ja Oskari Turpeinen.

 

TANSSILEIRI  8-10v  
17.-20.6.   päiväleiri, sis. lounas,  hinta: 120,00€

TANSSILEIRI  10-13v
14.-20.6. sis. majoitus, ruokailut, hinta: 390,00€

TANSSILEIRI  14-20v
14.-20.6. sis. majoitus, ruokailut, hinta: 390,00€

Leiri alkaa ke 14.6. klo 12.00 ja  päättyy ti 20.6.
noin klo 13.

Osta kurssit : www.kuopiodancefestival.fi
Lisätiedot : office@kuopiodancefestival.fi
puh. 050- 365 6274

POIKIEN TANSSILEIRI
14.-20.6.2023

Luokkahuonemajoitus
Kuopion Klassillinen lukio (os. Opistotie 1). 
Patjapaikka, otathan oman peiton, tyynyn sekä
liinavaatteet/makuupussin mukaan. 
Majoituspaikassa on ympärivuorokautinen valvonta.

Leirimaksuun kuuluvat ruokailut : 
aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala.
Ilmoitathan etukäteen mahdollisesta
erikoisruokavaliosta tai allergiasta joko
ilmoittautumisen yhteydessä tai 
sähköpostitse office@kuopiodancefestival.fi

Kurssimaksun hintaan kuuluu pääsylippu Genelec-
Gaalaan 16.6. 

Leiriläiset esiintyvät  20.6. klo 12  Musiikkikeskuksen
Valohallissa.



LEIRIN AIKATAULU
muutokset mahdollisia.

ke 14.6. 10-13v 14-20v

klo 11.30 - majoittuminen

klo 12.00-13.00  lounas

klo 13.00-14.30 tanssi / Ilkka / kaikille yhteinen

klo 15.00-15.30 välipala

klo 15.30-17.00 tanssi / Oskari / kaikille yhteinen

klo 17.00-18.00 päivällinen

klo 18.00-19.30 esitysworkshop / Isto / kaikille yhteinen

klo 20.00-21.00  iltapala

klo 22.00  hiljaisuus

to-pe 15.-16.6. 10-13v 14-20v  

klo 8.00-9.00  aamupala

klo 9.00-10.15 nykytanssi / Ilkka  

klo 10.30-11.45   nykytanssi / Ilkka  

klo 11.30-12.30  lounas  

klo 13.00-14.00 baletti / Ilkka    

klo 13.30-15.00   nykytanssi / Oskari

klo 14.15-15.15 välipala  

klo 15.30-16.45 nykytanssi / Oskari baletti / Ilkka

klo 17.00-18.00 päivällinen

klo 18.00-19.30
15.6. esitysworkshop / Isto

16.6. Genelec-Gaala

klo 20.00-21.00  iltapala

klo 22.00  hiljaisuus

la 17.6. - ma 19.6. 10-13v 14-20v 8-10v 

klo 8.00-9.00  aamupala  

klo 9.00-10.15 nykytanssi / Ilkka    

klo 10.30-11.45   nykytanssi / Ilkka tanssi Isto

klo 11.30-12.30  lounas lounas

klo 13.00-14.00 baletti / Ilkka   tanssi Isto

klo 13.30-15.00   nykytanssi / Oskari  

klo 14.15-15.15 välipala  

klo 15.30-16.45 nykytanssi / Oskari baletti / Ilkka  

klo 17.00-18.00 päivällinen  

klo 18.00-19.30 esitysworkshop / Isto  

klo 20.00-21.00  iltapala  

klo 22.00  hiljaisuus  

ti 20.6. 10-13v 14-20v 8-10v 

klo 8.00-9.00  aamupala

klo 9.00-10:00 esitysharjoitus / kaikki Klassikalla

klo 10.30-11.00 lounas / Valohalli

klo 11-11.30 läpimeno / Valohalli

klo 12.00 esitys / Valohalli

klo 13.00 leiri loppuu

 
 


