Tyky

Toteutamme erilaisia tanssin tyky-palveluja, jotka huoltavat ja
virkistävät sekä mieltä että kehoa.

Koulutus

Koulutamme hoitolaitosten henkilökuntaa taidesisältöisen
viriketoiminnan toteuttamiseen. Koulutuksen jälkeen he
voivat lisätä esimerkiksi ikäihmisten hyvinvointia virikkeellisen
tanssin, liikkeen ja musiikin kautta.

Tuote-esittely

Tilausteos

Tanssiesitys

Hyväntekeväisyys

Ammattitanssijat voivat olla toteuttamassa tuote-esittelyä
esimerkiksi messutapahtumissa, tuotelanseerauksissa
sekä TV-mainoksissa. Koreografia suunnitellaan yrityksen
toiveiden ja tavoitellun viestin perusteella ja sen esittävät
tanssin ammattilaiset.
Tilausteos on esitys, joka valmistetaan varta vasten asiakkaan
toiveiden pohjalta jotain tiettyä tilaisuutta tai tapahtumaa
varten, kuten juhlapäivät, eläkkeelle siirtymiset ja pikkujoulut.
Teos voidaan toteuttaa myös siten, että yrityksen henkilökunta
voi osallistua teokseen.

Tiedät
missä
tanssitaan

Valmis tanssiesitys voidaan muokata esitettäväksi
erilaisissa ympäristöissä ja tilaisuuksissa. Esityksen kesto on
räätälöitävissä. Tanssiesitykset sopivat hienosti ohjelmaksi
vaikkapa pikkujouluihin, kesäjuhliin, asiakastilaisuuksiin
ja avajaisiin.
Välitämme tanssin ammattilaisia ilahduttamaan
ihmisiä päiväkotilapsista aina erilaisten hoitolaitosten
asukkaisiin. Yritykset voivat lahjoittaa Tanssivia tervehdyksiä
elämyslahjoiksi haluamiinsa kohteisiin ympäri vuoden.
Esimerkiksi joulukorttirahat voi ohjata tänä vuonna hyvään
tarkoitukseen elämyslahjan muodossa.
Hyväntekeväisyyslahjan voit suunnata omalle kohteellesi tai
valita kohteen laatimaltamme hyväntekeväisyyskohdelistalta.
Tarkista ajantasainen lista sivuiltamme:
www.sisasuomentanssi.fi/pirkanmaa/ohjelmapalvelut

Tiedustelut:
Piia Kulin
toiminnanjohtaja
050 552 1138
piia.kulin@sisasuomentanssi.fi

Ohjaajat olivat
motivoivia ja
innostavia.

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Ahlmanintie 63
33800 Tampere

www.sisasuomentanssi.fi

Tunti oli hauska ja sai
ajatukset irti työnteosta.
Tuli pirteä ja hyvä mieli.
Tanssi oli sulavan ja kauniin
näköistä ja se oli hyvin
sovitettu tähän tilaan ja
asiakkaidemme keskuuteen .

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus toimii tanssitaiteen hyväksi
Pirkanmaalla, Hämeessä ja Keski-Suomessa. Se on yksi opetusja kulttuuriministeriön nimeämästä tanssin aluekeskuksesta.
Aluekeskus on toiminut vuodesta 2004 lähtien. Toiminnan
tavoitteena on edistää tanssikulttuurin saavutettavuutta ja tehdä
tanssista kaikkien perusoikeus.
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus tukee tanssin ammattilaisten
toimintaa ja mahdollistaa tanssitaiteen ja yleisöjen kohtaamisen.
Aluekeskus edistää taiteiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista
sekä järjestää mm. esityksiä, työpajoja, tapahtumia,
yleisötilaisuuksia ja koulutusta.

Ohjelmapalvelut
Tuotamme ja välitämme tanssialan palveluita yrityksille ja
yhteisöille. Ohjelmistostamme löydät viihdyttäviä tanssiesityksiä,
monipuolista tyky-toimintaa sekä erilaisia tanssityöpajoja.
Aluekeskuksen ohjelmapalveluita toteuttavat pirkanmaalaiset
tanssin ammattilaiset työpareittain. Pientä piristystä arkeen
saa jo lyhyemmistä tanssipaketeista, hyvä kesto kattavammalle
tanssilliselle kokonaisuudelle on kuitenkin puolikas työpäivä.
Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä organisaationne
tarpeisiin soveltuva kokonaisuus!

Yrityspaketit

Taide ja sijoitus Tervehdys – ”Elävä taideteos työpaikalle”
Tanssiva tervehdys on elävä taideteos, jonka lähtökohta on
kohtaaminen. Tanssijat reagoivat liikkeellä ohikulkijoihin ja luovat
kolmiulotteisen jatkuvasti muuttuvan taideteoksen työpaikkaa
elävöittämään. Teos voidaan toteuttaa esimerkiksi työpaikan
aulatilassa, kahvihuoneessa tai muussa sopivassa ympäristössä.
Nosta työpaikkasi arvoa ja hanki perinteisen taulun sijaan
moderni Tervehdys!

Henkilökunnan virkistys ja elävöittäminen
Yllätyspäivät – ”Näe työpaikkasi uudessa valossa”
Yllätyspäivän idea on nimensäkin mukaisesti yllätyksellisyys ja
odottamattomuus. Tässä vuorovaikutteisessa esityksessä tuttu
työympäristö muuttuu uudeksi, kun tanssitaiteilijat antavat uuden
merkityksen työpaikan arkisille esineille ottamalla ne osaksi
tanssiteostaan. Päivän jälkeen työpaikka näyttäytyy uudella tavalla
virikkeellisenä ympäristönä, jossa mappi ei enää ehkä olekaan
pelkkä mappi!

Päänsäästäjä – ”Tunteet ja tapahtumat tanssiksi”
Päänsäästäjä on ruudunsäästöohjelma hengähdystaukoa
kaipaavalle päälle. Tapahtuiko aamulla jotain joka sai sinut hyvälle
tuulelle tai harmittaako kaatunut kahvikuppi? Pysäytä päivä hetkeksi
ja muunna tapahtuma tai tunne tanssiksi yksin tai ryhmässä
yhdessä tanssitaiteilijan kanssa. Lähtökohtana kokonaisuudelle
voivat toimia henkilökunnan omat ideat ja toiveet.

