HEI KAIKKI RIVITANSSIN YSTÄVÄT!
17. huhtikuuta 2004 Kangasalan Rivitanssiyhdistys täytti vasta kaksi vuotta. Nuoruuden innolla
kaksivuotisjuhlia on vietetty koko kevät iloisesti tanssien. Nyt on taas linnunlaulun, valon ja
vihreän aika, joten tanssi voi hetkeksi tauota.
Kulunut kevätkausi oli yhdistyksen toimintahistorian vilkkain - eikä vain siksi, että tanssittiin
pelkästään nopeita tansseja. Maaliskuussa tehtiin onnistunut kevätretki Pohjanmaalle, jossa
saatiin, paitsi tuhlata rahat, niin myös tanssia uudenkarheat paitapuserot liuhuen!
Huhtikuussa osallistuimme 30-hengen joukkueella (yksi kentällinen Pälkäneen vahvistuksia)
kantriristeilylle, joka oli hillitön menestys! Joukkueemme tuli suuruuskilpailussa toiseksi, mutta
tanssikilpailussa olimme ehdottomia ykkösiä (ainakin omasta mielestämme). Kuntohuippu oli
ajoitettu kohdalleen ja viime hetken tärpit osuivat nappiin.
Hieman pienemmällä retkueella matkustimme sitten toukokuussa rivitanssin SM-kilpailuihin
Helsinkiin.
Tärkeintä ja parasta yhdistyksen toiminnassa on kuitenkin se, että sunnuntaista toiseen on
buutseja paukutettu suurella joukolla yhdistyksen tanssivuorolla. Eikä kukaan vieläkään usko, että
hymyillä ja nauraa ei saa!
Yhdistyksen sekalaisen sorttinen, mutta sitäkin edustavampi esiintymisryhmä on joutunut kaikkien
aikojen esiintymispyyntöryöpyn (3 kpl) kohteeksi kuluneen kevään aikana! Onneksi reserviä
löytyy korvaamaan kovasta keikkatahdista uupuneita.
Kiitokset kaikille esiintymisissä tähän asti mukana olleille! Homma otetaan jännityksen ja
elämysten kannalta, ei missään muussa tarkoituksessa. Ylimääräistä jännitystä ja hienoja
elämyksiä kaipaavia kehotetaankin hakeutumaan mukaan esiintymisiin!
Oikeaa asiaa tähän jäsenkirjeeseen mahtunee sen verran, että yhdistyksen kotisivut on avattu
osoitteessa
www.kangasalanrivitanssi.net
Sivuja päivitetään säännöllisesti, joten ajantasaiset tiedot yhdistyksen toiminnasta löytyvät sieltä.
Toiveet ja ehdotukset sivujen suhteen ovat myös tervetulleita.
Kaikkien yhdistyksen jäsenten ei kuitenkaan oleteta olevan säännöllisen nettiyhteyden päässä,
joten jatkossakin toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeillä. Kangasalan Sanomien Seurat toimivatpalstalla pyritään myös entistä aktiivisemmin ilmoittelemaan yhdistyksen toiminnasta.
Tiedonkulkuun liittyen pyydetään myös jäseniä muistamaan yhteystietojen muuttaminen, mikäli
www.kangasalanrivitanssi.net

aihetta ilmenee. PIDÄTTEHÄN YHTEYSTIETONNE, MYÖS KÄNNYKKÄNUMERONNE JA
SÄHKÖPOSTIOSOITTEENNE, AJANTASALLA!
Yhdistyksen sunnuntaivuoro jää kesätauolle. Kesälläkin Suomenniemellä kuitenkin tanssitaan.
Pirkanmaan talousalueella on ainakin seuraavat tapahtumat:
5.6. lauantaina Pispalan Sottiisi –tapahtumassa ilta rivitanssille ja
12.6. lauantaina on perinteinen Midsummer Country Ylöjärven Mutalassa klo 18-23.
Muista tapahtumista saa tietoa esimerkiksi Internetistä www.rivitanssi.net, jossa on kattava
tapahtumakalenteri.
LAUANTAINA 21. ELOKUUTA,
Kangasalan Rivitanssiyhdistys järjestää jäsenilleen
LATORIVITANSSIT
Kangasalan Varsamäessä klo 15- (niin kauan kuin virtaa riittää)
Ajo-ohje: Kaarina Maununtyttärentietä Kangasalantieltä, Pilotin kohdalta Valkeakoskelle päin 4,7
km (Lahdentien rampilta 4,1km), josta oikeaan Varsamäentietä 1,4 km, josta viitoitus paikalle.
Tanssit normaalin tanssikerran hinnalla, 4 €. Tanssilattialla tuttuja tansseja. Puffetista virvokkeita
ja energiaa.
Syksyn tanssivuorot alkavat sunnuntaina 29.8.
Kattava kurssitarjonta Kangasalla jatkuu ensi syksynäkin, tarjolla on kursseja kaikentasoisille
osaajille.
Yhdistyksen sunnuntaivuoroilla tanssitaan seuraavasti:
klo 17-18 helpot/keskitaso
klo 18-19.30 jatkoryhmä
Sunnuntain helpot/keskitaso –ryhmässä tanssitaan helppoja ja keskitason tansseja eli ryhmä
sopii rivitanssin perusteet hallitseville.
Jatkoryhmässä tanssitaan pääasiassa keskitason ja sitä haastavampia tansseja siltä pohjalta,
että kesän aikana on suurin osa unohtunut☺!
www.kangasalanrivitanssi.net

Kangasala-Opiston vuorolla keskiviikkoisin tanssitaan seuraavasti:
klo 18.30-19.30 rivitanssi, alkeet
klo 19.30-20.30 rivitanssi
Opiston alkeiskurssi on hetkeen aikaan viimeinen rivitanssin alkeiskurssi Kangasalla, joten nyt on
aika patistaa kaikki rivitanssista kiinnostuneet tutut, naapurit, työkaverit ja vieraat lajin pariin!
Opiston toisella tunnilla nautitaan osaamisesta eli tanssitaan tuttuja helppoja ja keskitason
tansseja sekä opetellaan muutama ihan uusi tanssi.
Tarkempia tietoja syksyn tansseista seuraavassa jäsenkirjeessä elokuussa!
Kangasalan Rivitanssiyhdistys kiittää jäseniään aktiivisuudesta ja innokkuudesta kuluneen
kevätkauden aikana sekä toivottaa AURINKOISIA KESÄPÄIVIÄ!
Nautitaan ajatuksesta, että MONTA IHANAA TANSSIA ON TAKANA ja KOKO SUOMEN KESÄ
sekä PALJON HYVIÄ TANSSEJA EDESSÄ!
Tanssiterveisin,
Kangasalan Rivitanssiyhdistyksen hallitus

www.kangasalanrivitanssi.net

