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Life Is Better 

When You Dance 

With Us

Tanssillinen
kesäkuu

1.-21.6.2021 

Ilmoittautumiset viimeistään maa-
nantaihin 24.5.2021 mennessä. 
Sähköpostilla: toimisto@danceinc.fi tai 
oppilastoimistossamme Pohjoisranta 11.

Tanssikurssit järjestetään tiloissamme 
Pohjoisranta 11, 3.krs (Kellotorni/Porin 
Puuvilla), 28100 Pori

Ilmoittautuminen on sitova, jolloin kes-
keytetyn tai käyttämättä jätetyn kurs-
sipaikan maksu palautetaan ainoastaan 
lääkärintodistusta vastaan. Mikäli haluat 
perua osallistumisesi, tulee se tehdä 
ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 
24.5.2021. Peruutuksesta perimme 15 € 
toimistomaksun.

Tervetuloa tanssimaan kesätunneille 
Tanssikoulu Tankalle Poriin!

Kesätunneilla saat nauttia rennosta tunnelmasta, laadukkaasta ope-
tuksesta, pääset oppimaan uutta, solmimaan uusia kontakteja ja 
treenaamaan ystävien kanssa. Tarjolla on kursseja sekä tasoja, niin 
harrastajille, kuin alan ammattilaisillekin. Lajeina mm. Klassinen ba-
letti, nykytanssi, Commercial Hip Hop, Hip Hop ja kuntotuntia. 

Lähetämme jokaiselle osallistujalle säh-
köisesti varmistuksen kurssin toteutu-
misesta tai peruutuksesta 27.5.2021 
jälkeen. Saat kurssista laskun sähköpos-
tiisi kesäkuun alussa.  Laitathan viestiin 
omat yhteystietosi, jotta saamme sinuun 
yhteyden. Muutokset kursseista mahdol-
lisia. Osallistuja vastaa itse henkilö- ja 
omaisuusvakuutuksistaan. 



On-site koreografiatyöpaja 
Teinit / Aikuiset 

Ma/Mon 17.30-19.15  Hinta 64 €  
7.6., 14.6. ja 21.6.  
Opettaja Riku Lehtopolku, Helsinki 

Tunnit pidetään vaihtuvissa paikoissa, ei tanssi-
koulun tiloissa.
Työstetään pienimuotoisia koreografisia sommitelmia val-
miin liikemateriaalin ja improvisaatiotehtävien pohjalta. 
Työskennellään erilaisissa ulkotiloissa ja otetaan ympäristö 
osaksi omaa tanssia. Pääpaino on havainnoivassa liikkees-
sä, ympäristön ja toisten aistimisessa sekä rohkeassa heit-
täytymisessä elämykselliseen tanssiin. 

Sanaz Hassani tulee pitämään 
yhden päivän tiiviskurssin 4.8.2021

• Hip Hop tekniikka (1x 60min)  28 €
• HipHop koreografia (1x 90min) 30 €
• Commercial (1x 90min) 30 €

Klassinen Baletti  Teinit / Aikuiset 

Ma/Mon 19.45-21.00  Hinta 45 €
7.6., 14.6. ja 21.6.
Opettaja Riku Lehtopolku, Helsinki 

Balettitunneilla keskitytään perustekniikan, aukikierron ja linja-
usten puhtauden lisäksi liikkeiden sidontoihin ja kehon täysien 
laajuuksien löytämiseen. Musikaalisuus ja kokonaisvaltainen 
tanssillisuus ovat tärkeitä teemoja tunnin alusta saakka. Tunnin 
tempo on rauhallinen, mutta se soveltuu erinomaisesti myös ba-
lettia jo pidempään harrastaneille oppilaille, jotka haluavat hioa 
tekniikkaansa ja löytää hengittävyyttä tanssiinsa.

Jump & turns Teknikkatunti 
Teinit / Aikuiset

Ti/Tue 17.00-18.00 Hinta 38 € 
1.6., 8.6. ja 15.6. 
Opettaja Riikka Tankka, Pori

Hyppyjen ja piruettien tekniikkatunt. Monipuolisia voi-
ma- liikkuvuus- ja koordinaatioharjoitteita. Keskitytään 
vartalon asennon plaseeraukseen ja vahvistetaan kehoa. 
Piruettien ja hyppyjen lisäksi perustekniikkaa jazz- ja ny-
kytanssin osalta.  

Barre Teinit / Aikuiset

Ti/Tue 18.00-18.45  Hinta 35 €
1.6., 8.6. ja 15.6. 
Opettaja Meri Tankka, Pori

Tanssi ja liikunta yleensäkin vaatii lihaskuntoa ja kehon hallin-
taa. Barre tunti keskittyy vahvasti juuri näihin kahteen asiaan. 
Liikkeet vahvistavat koko kehoa, mutta erityisesti jalkoja sekä 
kehon keskustaa (core) ja tasapainottavat erinomaisesti eri li-
hasryhmien yhteistoimintaa. Barre sopii kaikille ja on miellyttävä 
tapa treenata kehoa vahvemmaksi.

Showjazz Lapset 7-10.v 

Ke/Wed 17.00-18.00 Hinta 28 €
2.6., 9.6. ja 16.6. 
Opettaja Kati Aalto, Pori

Showjazz tunti , jossa tutustutaan jazztanssin ja ilmaisun 
yhdistämiseen. Hauskoja tanssillisia sarjoja, perehdytään 
jazztanssin tekniikkaan ja ilmaisuun.  Kavereiden kanssa 
tanssimista. Mikäs on sen mukavampaa! 

Kuntotunti Teinit / Aikuiset

Ke/Wed 18.00-19.00  Hinta 38 €
2.6., 9.6. ja 16.6. 
Opettaja Kati Aalto, Pori

Tule kesätunneille kuntoilemaan, saat hyvän startin kesä-
kaudelle. Kehoa, mieltä ja kuntoa kohottava tunti, jossa 
saat hien pintaan, nauttien hyvästä musiikista, liikkumi-
sesta ja tanssimisesta. Kehosi vahvistuu ja mieli virkistyy. 
Tule yksin tai yhdessä vaikka kaverin kanssa.

Aikuisbaletti 
Ke/Wed 19.00-20.00 Hinta 45 €
2.6., 9.6. ja 16.6. 
Opettaja Kati Aalto, Pori

Balettitekniikan perustunti, joka koostuu monipuolisesti voima- 
liikkuvuus- ja koordinaatioharjoitteista. Baletin perustekniikan 
hiomisen lisäksi tunnilla keskitytään baletti tuntiin erityisesti 
kehoa huoltavana liikuntamuotona huomioiden baletin traditio 
sekä keskitytään vartalon asennon plaseeraukseen, jonka mah-
dollistaa tunnin rauhallinen aloitustempo. Tukijalan vahvistami-
nen ja kehon keskustan löytäminen kuuluu oleellisesti työsken-
telyyn etenkin tangossa. Keskilattiasarjat haastavat sopivasti 
koordinaatiota. Musikaalisuus, tempovaihtelut ja liikkeiden lop-
puun asti vieminen ovat tunnin keskeisiä teemoja.

Kaiken tasoisille,  naisille ja miehille!

Sanaz Hassani - URBAN MOVEMENTS COMPANY
Koreografi, Tanssija, Tanssinopettaja, STTL

Sanaz tunnetaan katutanssin moniosaajana. New York Broad-
way Dance Center;illä opiskelu, ympäri maailmaa hankitut 
opit ja ideat, lukuisat vuosittaiset tanssiteokset ja laaja-alai-
nen työnkuva ovat tehneet hänestä rautaisen ammattilaisen 
niin tanssijana, tanssinopettajana kuin koreografina.
Työhönsä Sanaz suhtautuu intohimoisesti, uutta etsien, it-
seään haastaen ja pilke silmäkulmassa.

Tanssillinen kesäkuu - 3 PÄIVÄISET KESÄKURSSIT

Breakdance 
Su/Sun 13.00-14.00 Hinta 28 €
6.6., 13.6. ja 20.6. 
Opettaja Roope Virtanen, Pori

Kehitetään omaa persoonallista tanssityyliä, opetellaan Breakdan-
celle ominaisia liikkeitä, perustekniikkaa. Lisäksi tehdään voimaa 
kehittäviä ja notkeutta lisääviä harjoituksia. Tunnilla on rento ja 
hauska meininki. Tämä näyttävä ja akrobaattinen laji sopii pojille 
ja tytöille.


