HEI KAIKKI RIVITANSSIN YSTÄVÄT!
Kesä tekee tuloaan ja jälleen kerran alkaa olla aika kiittää kuluneesta tanssikaudesta samalla kun
jo mietitään seuraavan syksyn kuvioita.
Kulunut kevätkausi oli jälleen vilkasta rivitanssi-retkeilyä ympäri maata ja vähän sen
ulkopuolellakin (mikäli Värtanin satama Tukholmassa lasketaan). Tammikuussa kävimme suurella
joukkueella Lahdessa katsastamassa, miltä perinteinen rivitanssi näyttää. Masters in Line
-tapahtuma koettiin helmikuussa ja viimeisimpänä huhtikuun perinteinen tanssiristeily, Country
Cruise, joka järjestettiin nyt jo seitsemännen kerran. Tällä kertaa olimme suurin mukana ollut
ryhmä!
Vierivän kiven -periaatteen mukaisesti yhdistys on myös aktiivisesti etsinyt uusia toimintamuotoja.
Kevään aikana onkin kangasalalaisväriä nähty myös Tampereen Pursiseuran tiloissa, jossa
pirkanmaalaisena tanssiyhteistyönä on toteutettu rivitanssi-iltoja kerran kuussa. Kyseessä on
Ylöjärven ja Tampereen rivitanssijoiden kanssa yhteiset levytanssi-illat, joissa pyritään
tanssimaan kaikille, tai ainakin mahdollisimman monelle, tuttuja tansseja. Myös tanssitoiveita on
saanut esittää.
Monista tanssitapahtumista huolimatta kangasalalaisen rivitanssin sielu on tainnut asettua
vankasti Suoraman Työväentalon kotoisaan tunnelmaan. Suuret kiitokset kaikille, jotka olette
käyneet tanssimassa! Viikosta toiseen meillä on ollut hauskaa tanssiessa ja varsinkin ihan
muuten vaan.
Tervetuloa joukkoon myös kaikki te, jotka ette syystä tai toisesta ole mukaan tänä keväänä tai
“pitkään aikaan” ehtineet. Teille on kyllä pidetty paikkaa☺
Ennen kuin lyödään buutsit ihan kokonaan kesäksi naulaan, muistutettakoon rivitanssikansaa
yhdistyksen järjestämistä toisista peräkkäisistä (eli siis jo perinteisistä) LATOTANSSEISTA. Ne
järjestetään tälläkin kertaa Varsamäen jo tutuksi käyneessä ladossa. Ajankohdaksi valittiin
LAUANTAI 18. kesäkuuta kello 17-23. Pääsymaksuna peritään 5€. Lattialla tuttuja tansseja.
Viimevuotiseen tapaan vankkurit on lastattu suolaisella ja makealla, jota yhdistys tarjoaa.
Paikalle löytää esimerkiksi seuraavien ohjeiden mukaan:
Kangasalantieltä, Pilotin kohdalta Kaarina Maununtyttärentietä Valkeakoskelle päin 4,7 km
(Lahdentien rampilta 4,1km), josta käännytään oikeaan Varsamäentielle ja taivalletaan sitä 1,4
km. Tästä kohdasta viitoitus paikalle.
Jo aiemmin mainittuja Pursiseuran tanssi-iltoja jatketaan myös kesällä. Tilavaraukset on tehty
joka kuun ensimmäiselle torstaille eli 2.6., 7.7. ja 4.8. MUUTOKSIA saattaa kuitenkin tulla, mikäli
näille illoille Pursiseuralle ilmaantuu joku parempi vuokranmaksaja, joten kaikki Pursiseuralle
suuntaavat varmistakaa ajankohta joko yhdistyksen nettisivulta tai tekstiviestillä Tiinalta 050-539
1797. Pursiseura sijaitsee Naistenlahden voimalan vieressä. Paikalle löytää Kangasalan
www.kangasalanrivitanssi.net

suunnasta ajamalla Kekkosentieltä Lapinniemen rampista ylös, sitten vasempaan
(Naistenlahdenkatu), jonka jälkeen toisesta mahdollisesta oikeaan (Lapintie) ja sen jälkeen heti
oikeaan (Laivakatu), jota seurailemalla päätyy lähelle vihreää rakennusta, jonka seinässä lukee
Tampereen Pursiseura.
Vaikka tähän vuodenaikaan kukaan ei halua ajatella syksyä olevan olemassakaan, valotetaan silti
hieman yhdistyksen hallituksen suunnitelmia tulevaa varten. Sunnuntaivuorot on suunniteltu
alkaviksi 4.9. Opiston kurssit alkanevat 7.9.
Sunnuntaitanssien alkamisaika muuttuu puolta tuntia aiemmaksi eli ensimmäinen ryhmä tanssii
kello 16.30-17.30. Tämän jälkeen jatkoryhmä tanssii kello 17.30-n. 19.30, josta loppuajasta, noin
30-45 minuuttia on levytansseja. Tätä niin sanottua “vapaan tanssin” mahdollisuutta ovat monet
toivoneet. Suuri osa ryhmästä on tanssinut jo useamman vuoden ja valmiudet tanssia ilman
askeleiden kertausta ovat hyvät - ja tässähän ne ainakin kehittyvät. Kun antaa musiikin viedä niin
huomaa, ettei ihan joka askeleen ei tarvitse olla valmiina muistissa.
Opiston kurssit jatkanevat tuttuihin aikoihin myös ensi syksynä. Ensimmäinen ryhmä kulkee
nimellä “alkeisjatko” ja toinen on “jatko”. Jatkoryhmä on tarkoitus toteuttaa haastavampana kuin
mitä se oli päättyneenä lukuvuonna. Aivan alusta aloittavaa alkeiskurssia ei siis tulevana
lukuvuonna järjestetä.
Ensi syksynä on Suomeen tulossa myös Scooter Lee. Hän esiintyy Helsingissä lauantaina 8.10.
Sinne lähdetään ilman muuta porukalla. Edellinen kokemus Scooter Leestä oli todella hieno.
Tulevista tapahtumista ja juonenkäänteistä ilmoitellaan jälleen elokuun jäsenkirjeessä sekä
yhdistyksen nettisivulla osoitteessa www.kangasalanrivitanssi.net
Nettisivu on saavuttanut jäsenet ilmeisen hyvin. Käyntejä on viime kuukausien aikana ollut n.
300 / kuukausi. Helmikuussa 2005 tehtiin toistaiseksi lyömätön ennätys: 348 käyntiä. Suurimmat
kävijämäärät ovat tapahtuma- ja opetetut tanssit/lakanat -sivuilla, joten sivusto tuntuu täyttävän
sen tehtävän, jota sille alun perinkin kaavailtiin. Uudistus- ja muutosehdotuksia toki otetaan
vastaan.
Aurinkoista kesää 2005 toivottaen,
Kangasalan Rivitanssiyhdistyksen hallitus
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