
Hei kaikki rivitanssin ystävät!

Lukuvuosi ja tanssikausi 2002-2003 on lopuillaan ja on aika tehdä pieni yhteenveto kuluneesta 
talvesta sekä valmistaa teitä kaikkia tanssinystäviä tuleviin tapahtumiin.

17. huhtikuuta Kangasalan Rivitanssiyhdistys täytti yhden vuoden. Yksivuotispäivänään 
yhdistyksellä oli jäseniä 65, mikä tarkoittaa varsin vauhdikasta kasvua 21 perustajajäsenen 
joukolle. Kaikki uudet jäsenet: TERVETULOA mukaan toimintaan!

Kuluneen talven merkittäviä tapauksia oli tietysti yhdistyksen identiteettiä vahvistavan, oman 
logon saaminen. Logon on suunnitellut kangasalalainen Merja Gröndahl. Hallitus haluaa vielä 
kiittää Seppälän Annea logon hankkimiseksi tehdystä työstä. Logo präntättiin välittömästi 
yhdistyksen uusien t-paitojen selkämykseen.

Yhdistyksen ensimmäistä toimintavuotta voi luonnehtia tanssintäyteiseksi ja niin ollen varsin 
onnistuneeksi. Viikoittaisen tanssivuoron lisäksi järjestettiin kaksi tanssimaratonia. Yhdistys 
sponsoroi myös kuljetusta kantriristeilylle, jossa sitä kunniakkaasti ja aktiivisesti teki tunnetuksi 28
yhdistyksen jäsentä. Huhtikuussa järjestettiin myös rivitanssi-iltamat, joissa vieraanamme olivat 
Pälkäneen kansalaisopiston tanssijat.

Tulevana kesänä lomaillaan kunnolla ja kerätään voimia myös tanssin suhteen. Vasta elokuun 
alussa sunnuntaina 3.8. ja keskiviikkona 6.8. klo 17-19.30 tanssitaan Scooter Lee –teemalla eli 
kertaillaan ja harjoitellaan tansseja lauantaina 16.8. järjestettävään Rivitanssin 10-vuotisjuhla-
tapahtumaan, jossa Scooter Lee esiintyy. Tanssimaan kannattaa tulla, vaikkei juhlatapahtumaan 
olisikaan lähdössä. Aloitetaan helpommista ja edetään kohti haastavampia tansseja.

Rivitanssin 10-vuotisjuhla ei ole pelkkä konsertti vaan TANSSItapahtuma Pasilan Urheilutalolla, 
Helsingissä. Tapahtumaan järjestetään yhteiskuljetus. Mikäli haluat lähteä mukaan, ilmoittaudu 
Tiinalle (050-539 1797) kesäkuun aikana. Lipun hinta on 20,50e ja kuljetuksen 15e, josta yhdistys
maksaa osan.

Kaikki ne, jotka ovat lähdössä 10-vuotisjuhlatapahtumaan, saavat myöhemmin tarkempia tietoja 
lähtöajasta ja –paikasta. Mikäli et tule yhteiskuljetuksella, ilmoita siitä pikaisesti Tiinalle!

Vaikka yhdistyksen vuoroja ei olekaan, pääsee kesälläkin tanssimaan, sillä eri puolilla Suomea 
järjestetään paljon rivitanssitapahtumia. Lähimpänä meitä lienee Ylöjärven Mutalassa 
järjestettävä Midsummer Country Special lauantaina 5.heinäkuuta klo 18.00-24.00. Mutalaan löy-
tää, kun lähteen ajamaan Ylöjärveltä Kuruun päin. Kuruntien varrelta on tapahtumapaikalle 
viitoitus. Ilmoitelkaa, jos olette lähdössä niin koitetaan vaikka järjestellä kimppakyytejä.

Mikäli joku haluaa lähteä haistelemaan kantrituulia Pirkanmaan talousalueen ulkopuolelle, 
järjestetään lauantaina 19.heinäkuuta klo 16.00 – 00.30 rivitanssitapahtuma Kaarinassa, Turun 
seudulla. Tätä tapahtumaa ovat sen aikaisemmin kokeneet kehuneet.

www.kangasalanrivitanssi.net



Rivitanssitapahtumat on listattu netissä osoitteessa www.kantri.com ja sieltä ”Kantri 
tapahtumalista.”

Yhdistyksen syksyn ohjelmasta alustavasti tietoa sen verran, että yhdistyksen sunnuntaivuoro 
alkaa syyskuun alusta (7.9.) ”Avoimet ovet” -tapahtumalla, jolla yritetään houkutella uusia 
harrastajia mukaan riveihin. Ohjelmassa on lajin esittelyä, opetusta ja tanssia. Tapahtuma on 
vanhaan tuttuun aikaan kello 17-19.30 Suoraman Työväentalolla. Kangasala-opiston kurssit 
(alkeet ja jatko) alkavat syyskuun puolenvälin tienoilla.

Yhdistyksen sunnuntaivuoro toimii ensi syyskaudella siten, että sekä alkeis- että jatkovuoro 
kestävät 1,5 tuntia, alkeet 17–18.30 ja jatko 18-19.30, eli vuorot menevät puoli tuntia päällekkäin. 
Tarkoitus on ”sulauttaa” ryhmiä toisiinsa sekä tehdä siirtyminen alkeisryhmästä jatkoryhmään 
helpommaksi. Kuluneen kevään aikana alkeisvuorolla tanssineet voivat siis aloittaa alkeissa ja 
siirtyä vähitellen jatkoryhmään. Tammikuussa alkaa sitten taas tämänvuotiseen tapaan 
alkeiskurssi sunnuntaisin klo 17-18.

Syksyn ohjelmaan on suunnitteilla ohjaajavierailu, tanssitekniikkaopetusta sekä tietysti jo 
”perinteinen” tanssimaraton. Kesän aikana kannattaa siis vilvoitella ja lepuuttaa jalkojaan 
suomalaisessa järvivedessä oikein kunnolla ja samoin kannattaa varata kalenterista varmuuden 
vuoksi suurin piirtein kaikki syksyn viikonloput rivitanssille, sillä tanssinjytkeinen talvi on taas 
tiedossa! Ja mistä sitä tietää, mitä kaikkea muuta vielä keksitään! Syksyä koskevat tiedot ovat 
alustavia. Elokuun aikana postitetaan jälleen jäsenkirje, jossa ohjelma ja aikataulu tarkentuvat.

Rivitanssinälkäänsä voi kesällä lievittää myös menemällä tanssilavoille polkkaamaan (Säkkijärvi, 
Picnic Polka), jenkkaamaan (High Test Love, Louisiana Hot Sauce) ja humppaamaan 
(Rosegarden). Cowboy Charlestonia voi mennä kutakuinkin kaikkiin muihin biiseihin.

Yksivuotias Kangasalan Rivitanssiyhdistys on saanut parhaan mahdollisen syntymäpäivälahjan: 
Innokkaan, aktiivisen ja oppivaisen jäsenistön. Kiitos kaikille teille kuluneesta tanssikaudesta!

Yhdistyksen hallitus toivottaa

AURINKOISTA KESÄÄ!

NÄHDÄÄN TANSSILATTIALLA!

TULEVAT TAPAHTUMAT LYHYESTI:

Suoraman Työväentalolla:

    sunnuntai 3.8. klo 17-19.30 Scooter Lee –teematanssit

    keskiviikko 6.8. klo 17-19.30 Scooter Lee –teematanssit

www.kangasalanrivitanssi.net



    sunnuntai 7.9. klo 17-19.30 ”Avoimet ovet”- tapahtuma

Lisätietoja Tiinalta: 050-539 1797 tai tiinakivinen@hotmail.com

www.kangasalanrivitanssi.net


