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SKY jäsentiedote maaliskuu 2022

HEI!
Vuosi on pärähtänyt käyntiin niin vauhdilla, että melkein hirvittää.
Tässä tulee tärkeää tietoa tulevista tapahtumista ja kesän
juhlista, joten koittakaa jaksaa kahlata pitkä tiedote lopuun asti!

Folklandia-risteilyllä SKY:n edustusryhmänä esiintyi raikas ja iloinen
nuorisoryhmä Suhina Hyvinkäältä. Kahden viime vuoden
peruutusten vuoksi KTNL:n jäähyväisedustusryhmänä sai vihdoin
toimia turkulainen Vitku, joka esitti KTNL:n kaikille kirjaimille oman
perinnetanssinsa iloisella mielellä ja innovatiivisella sovituksella.
Molemmista esityksistä jäi katsojalle hyvä mieli pitkäksi aikaa.
Lämmin kiitos Folklandia-edustuksesta Suhinalle ja Vitkulle
ohjaajineen!

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f61376d3762336a386e33


VUOSIT EEMANA 2023: ARKIST OJEN ÄÄRELLÄ
Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen vuositeema 2023 on
“Arkistojen äärellä”. Mikä voisikaan olla sopivampi teema SKY:lle! Teema tulee
näkymään toiminnassa monin tavoin. Varaslähtö teemaan otettiin
vaalikokousta ennen Turussa marraskuussa Kurkistus arkistoon -kurssilla.
Arkistotansseja tanssitaan tänäkin vuonna. Julkaisemme vuoden mittaan myös
somessa tansseja arkistojen kätköistä. Yhdistystenkin toivotaan tuovan teemaa
mahdollisuuksiensa mukaan esille omassa toiminnassaan.

Lisää tietoa täältä

T OIMINT AT IEDOT  2022 JA YHT EYST IEDOT  2023 
Yhdistyksiltä pyydetään taas viime vuoden toimintatietoja sekä ryhmien
tuoreimpia yhteystietoja lomakkeella, joka löytyy täältä

Toimintatietoja tarvitaan, kun opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoidaan
suomalaisesta kansantanssitoiminnasta. Yhteystiedot ovat meille hyvin
tärkeitä, jotta SKY:n viestintä tavoittaa yhdistykset oikeaan osoitteeseen.

VUOSIKOKOUS 26.3. T URUSSA 
Vuosikokous pidetään Turussa 26.3. Klo 12. Paikka täsmentyy myöhemmin.
Kokouksessa hyväksytään viime vuoden toimintasuunnitelma ja tilinpäätös
sekä kuullaan tuoreimmat tiedot tulevista tapahtumista.

VUOSIKOKOUSKURSSILLA T ANSSIT AAN PURPURIA 26.3
Ennen vuosikokousta käydään arkistojen äärelle tanssimalla yhdessä purpuria,
joka tallennetaan Tanhuvakka.f i-sivustolle. Tarkemmat tiedot tulevat
myöhemmin.

T URUN KANSANT ANSSIN YST ÄVIEN KANSALLISPUKUNÄYT ÖS 26.3.

Turun Kansantanssin Ystävien pandemian viivyttämä 50-vuotisjuhlinta 
jatkuu kansallispukunäytöksellä, jossa esitellään yhdistyksen laajan 
puvuston helmiä. Vuosikokoukseen osallistujat voivat halutessaan jäädä 
ihastelemaan näytöstä, jossa on esillä myös harvinaisempia pukuja.Lisää 
tietoa löytyy täältä

MENUET T IKURSSI KAUNIAISISSA 11.-12.3.
FSF järjestää menuettikurssin Työväen Akatemialla Kauniaisissa 11.-12.3., ja
toivottaa sinne tervetulleiksi myös suomenkieliset tanssijat. Kurssilla opitaan
useita menuetteja. Kaksipäiväisen kurssin opettajina toimivat Anette
Westerholm ja Marcus Blomberg. Sen hinta ruokailuineen ja
majoituksineen kahden hengen huoneessa on 140 €. Lisähinta yhden
hengen huoneesta on 12 €. Ilman majoitusta kurssin hinta on 50 €. 

Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä on jo 15.2.

Lisää tietoa kurssista täältä

BARNLEK 2023 RUOT SIN LERUMISSA 12.-15.7 .

https://kansanmusiikkikansantanssi.fi/vuoden-2023-teema-on-arkistojen-aarella-dyk-i-arkiven-dive-into-the-archives/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtr08ZdexNI-Nmd3wsg9xCgx7BtBlj9lDKrSnRXhlZ3llicw/viewform
https://bin.yhdistysavain.fi/1595273/yQYm05PTP3RYJQG3FhSq0Yt_Yb/TKY%20kansallispukun%C3%A4yt%C3%B6smainos.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1595273/EaHTLxQsA0NZ15YC5sib0Yt_ZE/Reklam%20f%C3%B6r%20MENUETTKURSEN.pdf
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Jos et halua jatkossa näitä tiedotteita,
tarkista ensin, onko viestin lähettäjänä

SKY:N toimisto vai joku muu. Jo s sait
viestin suo raan m eiltä, vo it peruuttaa

tilauksen alla o levasta painikkeesta .
Mutta jos olet saanut viestin välitettynä

yhteyshenkilöltämme ÄLÄ paina painiketta,
sillä se peruuttaa sinulle viestin välittäneen

henkilön tilauksen! 

Unsubscribe

Yhteispohjoismainen lasten ja nuorten kansantanssitapahtuma BARNLEK 2023
pidetään Ruotsin Lerumissa 12.-15.7. Tapahtumaan osallistutaan ryhmittäin.
Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan Barnlekin sivuilta. Se on jo
käynnissä ja päättyy 12.3.

Tietoa tapahtumasta löytyy meidän kotisivuiltamme täältä

Barnlekin omilta sivuilta löytyy todella hyvin tietoa myös suomeksi täältä

BALT ICA-FEST IVAALI T ALLINNASSA 1.-4.6.
Baltica on virolaisten, latvialaisten ja liettualaisten oma perinteisen
kansantanssin festivaali, joka järjestetään ensi kesänä Tallinnassa. Suomalaiset
on toivotettu sinne tervetulleeksi, ja suunnitelmissa onkin tehdä yhteinen
reissu T allinnaan lauantaina 3.6., jolloin esitetään yhteisohjelmana viime
vuoden kesäjuhlan Hyvinkään Hoijakan yhteisohjelmasta tuttuja karjalaisia
tansseja: osio Kahden puolen rajaa (Valkea ja hieno, Sappu Säimälästä,
Kumarruskisa, Karjalainen polkka ja Severjanotska) sekä Ristikontra Sortavalasta
ja Katrilli Repolasta. Tarkempi ohjelma ja käytännöt täsmentyvät vielä sen
myötä, kun neuvottelut virolaisten kanssa etenevät, mutta toistaiseksi
ajatuksena on tehdä yhdessä kansallispukuinen päiväreissu Tallinnaan.

https://baltica.ee/en/

OODI KARJALALLE HELSINGISSÄ 10.6.
Karjalaisten järjestöjen ja SKY:n yhteistyönä järjestettävä yksipäiväinen
tapahtuma keskuskirjasto Oodissa ja sen edustalla tuo karjalaista kulttuuria ja
kansantanssia Helsingin ydinkeskustaan. Esitämme yhteisohjelmana saman
kokonaisuuden viime Hyvinkään Hoijakan yhteisohjelmasta kuin Tallinnassakin.
Tanssin lisäksi myös paljon muuta mukavaa on luvassa.

Lisää tietoa täältä

JÄSENMAKSUT  2023
Jäsenmaksulaskujen lähetys on käynnissä. Jäsenmaksu on suuruudeltaan sama
kuin aikaisempinakin vuosina, eli 120 €.

SKY:n toimisto
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