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Olemme Riikka Tankka ja Meri Tankka, Tanssikoulu
Tankan omistajat. Riikka on toimitusjohtajamme
ja tanssinopettajamme. Meri toimii tanssikoululla
rehtorina ja tanssinopettajana.
Pitkä työkokemus tanssijan ja tanssinopettajan
työssä on tuonut meille vahvan ammattitaidon.
Pidämme yllä ammattitaitoamme osallistumalla
säännöllisesti alan kursseille tanssin ja
tanssinopettajan työn edistämiseksi, niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin.
Olemme ottaneet osaa moniin alan kilpailuihin
menestyksekkäästi sekä Suomessa että
kansainvälisesti.
TERVETULOA MUKAAN
TANSSIKOULU TANKAN KURSSEILLE!

-Riikka & Meri

Pohjoisranta 11
3. krs (Kellotorni/Porin Puuvilla)
28100 Pori
Toimisto
050 470 2233

Meri Tankka
040 569 3583

Riikka Tankka
040 569 3582

KESÄKURSSIT
Kesäkuussa 19.–22.6. ja elokuussa 4.–7.8.2022
Ilmoittautumiset viimeistään maanantaihin

23.5.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:

toimisto@danceinc.fi
Kesäkurssit järjestetään Tanssikoulu Tankan tiloissa:
Pohjoisranta 11
3. krs (Kellotorni/Porin Puuvilla)
28100 Pori
Kesätunneilla saat nauttia rennosta tunnelmasta
ja laadukkaasta opetuksesta. Pääset oppimaan
uutta, solmimaan uusia kontakteja ja treenaamaan
ystävien kanssa. Tarjolla on kursseja sekä tasoja niin
harrastajille, kuin alan ammattilaisillekin.
Lajeina ovat mm. klassinen baletti, nykytanssi,
broadwayjazz, jazz, showjazz, breakdance ja
kuntotunti.

Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova.
Keskeytetyn tai käyttämättä jätetyn kurssipaikan maksu
palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.
Mikäli haluat perua osallistumisesi, tulee se tehdä
23.5.2022 mennessä.
Peruutuksesta peritään toimistomaksu 15 €.
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KESÄKURSSIT 2022

KESÄKUU

Riikka Tankka on Porilainen tanssija ja tanssinopettaja.

Hän on toiminut opetustyössä vuodesta 1999 ja ollut kiinnitettynä
ammattitanssijana vuodesta 2000 Pori Dance Companyssa, jossa
toimii edelleen tanssijana. Tanssijan ammattitutkinnon Riikka
suoritti Tampereen konservatoriolla 2005. Tanssijan työ antaa
opettajan työhön syvyyttä ja Riikan hyvä tekninen osaaminen onkin
yksi hänen monista vahvuuksistaan opettajana.
Riikka on ammattimainen, rempseä ja nauravainen, hyvällä
tavalla tarkka ja vaativa opettaja, jonka tunnille kaikkien on
helppo tulla mukaan. Hän osaa ottaa kaikki huomioon sekä antaa
rakentavaa ja positiivista palautetta. Riikan tunneilla on avoin ja
iloinen ilmapiiri.
HINTA

10:00–11:00 PILATES/KEHONHUOLTO

28 €

15:45–16:45 JUMP & TURNS T/A

28 €

16:45–17:30 TANSSIAKROBATIA/HIPHOP

25 €

17:30–18:30 NYKYTANSSI alkeet T/A

28 €

19:30–20:00 VENYTTELY

10 €

Kuva Maarit Laakkonen

SU 19.6. ja MA 20.6.

Meri Tankka on syntyperäinen porilainen ja

toiminut tanssinopettajana vuodesta 1999. Hän valmistui
ammattitanssijaksi Tampereen konservatoriolta 2005. Meri
Tankka on ollut kiinnitettynä Tanssijana Pori Dance Companyssä
vuodesta 2000 ja hän toimii edelleen tanssijana ryhmässä.
Meri on ammattimainen, iloinen, helposti lähestyttävä ja
asiantunteva tanssinopettaja. Hän ottaa kaikki huomioon, antaa
rakentavaa palautetta, on tarkka ja sopivan vaativa. Merin
tunneilla on avoin ja rohkaiseva ilmapiiri.

Kuva Maarit Laakkonen

SU 19.6. ja MA 20.6.
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HINTA

10:00–11:15 KLASSINEN BALETTI alkeisjatko T/A

30 €

16:45–18:00 KLASSINEN BALETTI T/A perustaso

30 €

18:00–18:30 KÄRKITOSSUTEKNIIKKA alkeet

10 €

18:30–19:30 KUNTOTUNTI

28 €

KESÄKURSSIT 2022

KESÄKUU

Sara Niiranen on tällä hetkellä Espoossa asusteleva tanssinopettaja.

Sara on tanssikoulumme kasvatti. Koulussamme vietettyjen 16 tanssivuoden
jälkeen, matka jatkui tanssinopettajan opintoihin Turun ammattikorkeakoulun
Taideakatemiaan vuonna 2017. Valmistuttuaan keväällä 2021, hän on toiminut
Espoon tanssiopiston päätoimisena opettajana sekä tanssikoulu Attitude
Helsingin tuntiopettajana ja kisaryhmän koreografina.
Opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen Sara on ehtinyt opettaa
kaikenikäisiä oppilaita, lajeina muun muassa jazz- ja nykytanssi, lyrical ja
show jazz, sekä lastentanssi. Opettamisen ohella Sara on työstänyt yhdessä
tanssijakollegoidensa kanssa omaa taiteellista työtä tanssijoina ja koreografeina.
Sara on pidetty opettaja, jonka tunneilla vallitsee hyvä tekemisen meininki.
Hänelle on tärkeää tasapaino rennon tunnelman ja tarkan työskentelyn välillä.
Sara on helposti lähestyttävä, innostava ja sopivasti vaativa opettaja.
HINTA

16:00–17:00 SHOW JAZZ L 8–11-vuotiaat EK-GALAXY

28 €

17:00–17:45 4–6-vuotiaat SATUBALETTI

22 €

18:00–19:15 JAZZ alkeet T/A

30 €

19:15-20:30 JAZZ jatko T/A

30 €

Kuva Iida Hakala

TI 21.6. ja KE 22.6.

Roope Virtanen on koulumme breakdance-

opettaja. Hän on toiminut katulajien parissa pitkään ja on yksi
Flexmex ja UnathleticMonkeys -ryhmien perustajista. Roope
muistetaan myös Talent Suomi -ohjeman finaalista 2021.
Roopen tunneilla on hauska ja rento meininki.
Tunneilla kehitetään omaa persoonallista tanssityyliä ja
opetellaan breakdancelle ominaisia liikkeitä, sekä opetellaan
perustekniikkaa. Tämä näyttävä ja akrobaattinen laji sopii sekä
tytöille että pojille.

Kuva Maarit Laakkonen

TI 21.6. ja KE 22.6.

HINTA

16:15–17:00 TANSSI JA TEMPPUILE 5–8-vuotiaat

22 €

17:00–18:00 BREAKDANCE alkeet L

25 €

18:00–19:00 BREAKDANCE jatko

25 €
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KESÄKURSSIT 2022

KESÄKUU

Iina Juopperi on 21-vuotias oululainen tanssinopettajaopiskelija.

Klassinen baletti on Iinalla lähellä sydäntä ja hän opiskeleekin sitä
pääaineenaan OAMK:ssa. Baletin EK-opintojen lisäksi hän on harjoitellut
aktiivisesti monien muiden tanssilajien tunneilla, erityisesti nyky- ja jazztanssia.
”Viime vuosina olen saanut toimia koreografina ja opettajana motivoituneille
ja äärettömän taitaville nuorille tanssijoille muun muassa Tanssikeskus City
Dance:lla. Opettajana olen tarkka, mutta lempeä. Pyrin löytämään uusia ja
innovatiivisia tapoja tuottaa liikettä ja tehdä klassista balettia, sillä olen sitä
mieltä, että baletin rajojen sisällä on vielä paljon sellaista, mitä emme ole
tutkineet tai kokeilleet.”
HINTA

10:00–11:00 EK-STARS KLASSINEN BALETTI N/T

25 €

11:00–12:00 REPERTOIRE, PARITEKNIIKKA N/T

25 €

12:15–13:00 EK-GALAXY KLASSINEN BALETTI L

22 €

13:00–13:30 REPERTOIRE L

18 €

16:00–17:00 KLASSINEN BALETTI T/A

25 €

17:00–17:30 REPERTOIRE

18 €

Kuva Emma Naumanen

TI 21.6. ja KE 22.6.

Mikko Makkonen on ammatiltaan tanssija-koreografi, tanssinopettaja

Kuva Petra Tiihonen

sekä kuopiolaisen Tanssiteatteri Minimin toinen taiteellinen johtaja. Hän on
valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta
vuonna 2015 sekä tanssinopettajaksi Turun Taideakatemiasta vuonna 2013. Hänen
tanssitaustansa on break- ja katutanssilajeissa, joiden myötä hän on esiintynyt
sekä kilpaillut kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Empaattinen ja vastuullinen maailmasuhde ovat perusarvoja hänen
työskentelyssään esittävien taiteiden kentillä. Mikon opetustyö liikkeen parissa
ammentaa monipuolisista tanssi- ja liiketekniikoista. Liikkeellinen maasto sisältää
elementtejä, jotka juontuvat muun muassa katutanssilajien, lattia-akrobatian
sekä nykytanssin eri tekniikoiden parista. Liikkeen ketjuttaminen, virtaavuus ja
monisuuntaisuus ovat keskeisiä teemoja opetuksessa.
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LA 6.8. ja SU 7.8.

HINTA

11:00–12:00 LATTIATEKNIIKKA 9–12-vuotiaat

30 €

12:00–12:45 TANSSI JA TEMPUILE 5–8-vuotiaat

28 €

13:00–14:30 LATTIATEKNIIKKA JATKO T/A

40 €

KESÄKURSSIT 2022

ELOKUU

Riikka Korpi on tamperelainen tanssinopettaja ja koreografi,
joka on työskennellyt pitkään ja laajasti taiteen parissa, niin
tanssistudioissa-, kuin teatterissa ja televisiossa.
Suomessa pohjaopinnot ovat Birgitta Kiviniemi-Cheremeteffiltä,
jonka lisäksi hän on kouluttautunut aktiivisesti ulkomailla, erityisesti
Englannissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa pääaineinaan jazztanssi ja
sen eri alalajit sekä klassinen baletti.
Päätoimisena tanssinopettajana Korpi on toiminut vuodesta 1992
ja koreografina vuodesta 2008.
Broadway jazz tunnit ovat vauhdikkaita, energisiä ja täynnä iloa,
joka syntyy yrittämisestä ja itsensä ylittämisestä.
HINTA

15:00–16:00

BROADWAY JAZZ alkeet L 10–12-vuotiaat

30 €

16:00–17:15

BROADWAY JAZZ EK-STARS

32 €

17:30–18:30

BROADWAY JAZZ alkeet T/A

30 €

18:30–19:45

BROADWAY JAZZ jatko T/A

32 €

Kuva Mia Surakka

TO 4.8. ja PE 5.8.

13.-14.8.

Syyskauden avajaisesitykset

Pikku-Skrööderin sytkyt
Kor. Riku Lehtopolku

Koko perheen tanssiteos Pikku-Skrööderin sytkyt
päästää lapset ääneen ja mielikuvituksen valloilleen!
Lasten kertomien satujen pohjalta luotu PikkuSkrööderin sytkyt vie seikkailuun maanalaisista
tunneleista taivaan korkeuksiin kohti hurjien noitien
hallitsemaa Unohduksen saarta jäisen meren keskellä.
Tervetuloa tarinamme sankarin kanssa yhteiselle
matkalle, jossa ystävyyden voima pelastaa maailman!

Kuva Maarit Laakkonen
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TanssikouluTankka
@tanssikoulutankka
@tanssikoulu_tankka

www.tanssikoulutankka.fi

