TURVALLISISSA JA
AMMATTITAITOISISSA KÄSISSÄ
KEVÄTKAUSI TANSSITAAN
7.1.-21.5.2023
AVAAMME ILMOITTAUTUMISEN
JOULUKUUN ALUSSA!
Yksi tärkeimmistä arvoistamme
on tarjota lapsille

ammattitaitoiset opettajat, jotka
tukevat lapsia heidän

oppimisessaan tanssin ja

kasvun tiellä. Selkeä polku
ikätasoonsa sopivalla
taitotasolla takaa

tanssijanaluille mahdollisuuden
rakentaa omaa tanssipolkuaan
juuri oikealla tavalla.

TANSSI RAKENTAA
LAPSEN ITSETUNTOA
VAHVEMMAKSI
Lastentanssin ammattilaisina

opettajamme rakentavat

tuntirakenteen niin, että lapselle

on selkeä polku oppimisen
kanssa ja onnistumisen
elämykset ja tunteet

kannustavat lasta jatkamaan

harrastuksensa parissa.
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Me kaikki Citydancella haluamme taata

jokaiselle lapselle positiivisen ja turvallisen
ympäristön kasvaa ja kehittyä.

Lasten kanssa on tärkeää sytyttää ilo liikkumiseen.
Lapsen tulee tuntea onnistumisen elämyksiä ja

mahdollisuutta toteuttaa itseään. Mikä parasta,

tanssissa nämä molemmat yhdistyvät ja lapsi pääsee
käyttämään kehoaan ja luovuuttaan. Tanssitunneilla
rakennetaan myös uusia ystävyyssuhteita, jotka

kantavat jopa läpi elämän. Tanssi yhdistää ja antaa
jokaisen olla oma ainutlaatuinen itsensä.

ILMOITTAUDU KEVÄTKAUDEN
TANSSIKURSSEILLE OSOITTEESSA
WWW.CITYDANCE.FI

TANSSIKURSSEJA LAPSILLE
KEVÄTKAUSI TANSSITAAN
7.1.-21.5.2023

SHOW
Iloinen ja vauhdikas tanssilaji, josta
tanssiharrastus on helppo aloittaa.
Showtunneilla lapsi pääsee

käyttämään luovuuttaan, joka

opettaa lapsen oman persoonan

rohkeaa esilletuomista ja ilmaisua.
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DISCO

Disco dance on vauhdikas ja

sporttinen tanssilaji, joka kehittää
ponnistusvoimaa, liikkuvuutta,

tasapainoa ja nopeutta.

Disco sopiikin mainiosti hyppyja ja

vauhdikkaasta menosta innostuvalle
lapselle.

VANHEMPI & TAAPERO
Rytmitossut on vauhdikas 3-4 vuotiaiden tanssitunti.

Vanhempi & Taapero tunnilla 1,5-3v lapset tanssivat yhdessä
vanhempien kanssa. Molemmilla tunneilla vauhdin takaavat

monipuoliset tanssisarjat, helpot temppuosiot sekä erilaisten
välineiden (huivit, hernepussit, pehmolelut, vanteet) käyttö.

KATUTANSSITUNNIT - TÄYNNÄ
ASENNETTA JA ENERGIAA
KEVÄTKAUSI TANSSITAAN
7.1.-21.5.2023

HIP HOP
Hip hop on lajina iloinen ja rennon
letkeä laji, joka kehittää lasta

käyttämään koko kehoaan rytmin
ja musiikin tahdissa.

Tunneilla harjoitellaan hip hopin

perusliikkeitä ikäkaudelle sopivalla
tasolla kehittäen samalla

perusliikuntataitoja erilaisin

&

perusakrobatiaharjoituksin.

BREAKING
Breikki on hip hop kulttuuriin kuuluva

näyttävä ja vauhdikas tanssilaji. Breikki

kehittää voimaa, notkeutta ja tasapainoa.

Harjoittelu on turvallista ja aloitetaan
helposti opittavista liikkeistä, eikä

harrastajille ole minkäänlaisia
alkuvaatimuksia

Sopii mainiosti innokkaille temppuilijoille!

