Kauden alun tiedote
2019 – 2020
Lukujärjestys ja ryhmät

SAMBA PERUSTASO: Samba perustaso sopii vasta-aloittaville ja pidempään tanssineille tanssijoille.

Perustason tunnilla opetellaan alusta saakka huolellisesti samban perustekniikka ja samban
perusaskel samba no pé yksinkertaisten harjoitteiden ja lyhyiden liikesarjojen kautta. Tunnilla
keskitytään samban tekniikan lisäksi hyvän tanssiasennon ja tanssillisuuden löytämiseen sekä
musiikin kuuntelemiseen. Perustason tunnille et vielä tarvitse korkokenkiä, tanssitossut/lenkkarit
riittävät. Tunnin kesto: 75 min.
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SAMBA KESKITASO: Keskitason tunti sopii kaikille vähintään vuoden tanssineille, jotka hallitsevat

hyvin samban perustekniikan. Keskitasossa hiotaan perustekniikkaa eteenpäin ja etsitään omaa
tyyliä yhdistelemällä liikkeitä liikesarjoiksi ja maustamalla liikkeitä erilaisilla tyyleillä. Tunnilla
harjoitellaan myös musiikin kuuntelemista ja sambamusiikin erilaisten elementtien ja osien
tunnistamista ja ilmentämistä. Tunnille voi tulla joko tossuilla tai pidempään tanssineet
korkokengillä. Tunnin kesto: 55 min.
SAMBA JATKOTASO: Lukujärjestyksen haastavin tunti, edellytyksenä nopean samba no pé:n ja

samban perustekniikan sujuva hallitseminen. Tunnilla hiotaan ja kehitetään omaa tyyliä ja tekniikkaa
haastavien sarjojen ja harjoitusten kautta nopeassa tempossa erityylisten opettajien ohjauksessa.
Voit tulla tunnille joko tossuissa tai korkokengissä. Tunnin kesto: 55 min.
AFROBRASILIAN: Tunneilla tutustutaan useisiin erityyppisiin, Brasilian eri osista kotoisin oleviin

tansseihin. Näitä ovat mm. samba-reggae, baile funk, lambada ja axé! Näillä kaikilla eri tyyleillä on
niille ominaiset piirteensä ja musiikkinsa, mutta yhteistä kaikille on vauhdikkuus ja
mukaansatempaava fiilis! Tunneilla opeteltavasta koreografiasta ja sen tyylilajista ilmoitetaan
etukäteen. Tunnin pääpaino on tanssiliikunnassa ja hikoilussa, ei niinkään teknisten yksityiskohtien
hiomisessa. Mukaan vesipullo ja treenivaatteet. Tunnin kesto 55 min.
SATUSAMBA: Lasten samba 4–6-vuotiaille. Satusambassa tanssiin, musiikkiin ja samban

yksinkertaisiin perusliikkeisiin tutustutaan leikin kautta. Tunnin kesto: 45 min.
LASTEN SAMBA MINIT: Lasten samba 7–9-vuotiaille. Minien tunnilla lapset alkavat tutustua samban

tekniikkaan ja samban perusaskeleeseen samba no pé:seen. Tunnilla tanssitaan ja leikitään hyvällä
mielellä yhdessä. Tunnin kesto: 50 min.
LASTEN SAMBA JUNIORIT: Lasten samba 10–12-vuotiaille. Junioreiden tunnilla lapset harjoittelevat

jo pidemmälle samban tekniikkaa liikesarjojen kautta leikkiä ja hauskanpitoa unohtamatta. Tunnin
kesto: 55 min.
SAMBA NUORET: Yläasteikäisten Samba nuoret – tunnilla hiotaan omaa tyyliä, perustekniikkaa ja

esiintymistä erilaisten harjoitteiden ja sarjojen kautta. Tunnin kesto: 55 min.
LAPSI-VANHEMPI -SAMBA: Kurssilla tutustutaan sambaan tanssillisten leikkien, lorujen ja liikunnan

myötä. Kurssi on tarkoitettu 1–3 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Lapselle sisätossut ja
juomapullo mukaan. Tunnin kesto: 40 min. HUOM! Lapsi-vanhempisamba alkaa 3.9.2019 ja päättyy
26.11.2019. Syyslomaviikolla tuntia ei pidetä.
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Jäsenyys ja maksut
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União da Roseira on yleishyödyllinen yhdistys, jolla ei ole palkattua henkilökuntaa. Kaikki toiminta
tapahtuu sambakoululaisten voimin talkootyönä. Liittymällä Roseiran jäseneksi saat kaikki jäsenedut
kertaheitolla: jäsenhintaiset tanssitunnit ja -kurssit, mahdollisuuden osallistua soitonopetukseen
sekä karnevaalikulkueeseen omasta koulustaan ylpeänä roseiralaisena. Jäsenille lähetetään myös
säännöllisesti uutiskirje, josta saat tietoa sambakoulun toiminnasta.
JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu kaudella 2019-2020 (31.7.2020 asti) on aikuisilta 50 euroa ja lapsilta (v. 2004 syntyneet
ja nuoremmat) 27 euroa. Jäsenmaksu maksetaan Roseiran tilille FI5980001671331818. Muista
mainita viestissä mistä ja kenen maksusta on kyse. Esittämällä maksukuitin kassalla varmistat
jäsenetusi samantien. Jäsenmaksun eräpäivä on 31.8.3019. Kun olet maksanut jäsenmaksusi, tuo
siitä kuitti / näytä verkkopankin tosite kassalla, niin saat jäsenkorttisi käyttöön / jo olemassaolevaan
jäsenkorttiin voimassaolotarran. Kassalla pääset myös täyttämään yhteystietolomakkeen, jonka
jälkeen sinut lisätään roseiran sähköpostilistalle, ja saat tietoa ajankohtaisista asioista. HUOM
VANHAT JÄSENET! Muistakaa näyttää jäsenmaksunne tosite kassalla. Jäsenhintaisiin tuotteisiin ei
ole oikeutta, ellei ole näyttää voimassaolevaa jäsenkorttia kassalla.

Huolehdithan itse mahdollisten muuttuneiden yhteystietojesi ilmoittamisesta meille! Mikäli tietosi
muuttuvat, pyydä kassalta uusi yhteystietolomake ja täytä se päivitetyin tiedoin.
LASTEN KAUSIMAKSUT

Lasten kausimaksut maksetaan Roseiran tilille FI5980001671331818. Muista mainita viestissä mistä
ja kenen maksusta on kyse. Sisaralennus kausimaksusta on 15 euroa. Ensimmäinen maksaa täyden
kausimaksun ja loput sisaruksista maksaa kausimaksun 15 euron alennuksella. Kausimaksun
eräpäivä on 30.9.2019.
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TUNTIMAKSUT

Tuntimaksut ja sarjakortit maksetaan sambakoulun kassalla käteisellä, kortilla tai Smartum-, Viriketai TYKY-seteleillä. Myös Smartum Saldo-, ePAssi- ja TYKY-Online -maksut ovat mahdollisia.
Jäsenhintaisia tuotteita ja tuntimaksuja maksaessa voimassaoleva jäsenkortti tulee näyttää kassalla!

Kysyttävää?
Voit kysyä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä tuntien opettajilta, rahastajilta, tai vaikkapa
hallituslaisilta hihasta nykäisemällä. Tavoitat meidät myös Facebookin ja Instagramin viestien
kautta, tai voit olla suoraan yhteydessä yhdistyksen hallitukseen. Koko hallituksen tavoitat
sähköpostiosoitteesta diretoria@roseira.net
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