HAKU STUDION EK-RYHMÄÄN
Mikä on EK ryhmä
Studion EK-ryhmä on tavoitteellisesti treenaava tanssiryhmä. EK-ryhmä on tarkoitettu
tanssijoille, jotka haluavat treenata intensiivisemmin sekä tavoitteellisemmin, kuin
viikkotunneilla. Ryhmässä tanssijat pääsevät toiveidensa mukaan kilpailemaan ja
esiintymään. EK-ryhmän treenejä kertyy kauden aikana yhteensä 22 tuntia, sisältäen 16
viikkotuntia sekä 3x2h viikonloppuharjoituksia. Tämän lisäksi on suositeltavaa, että tanssija
valitsee EK-ryhmän lisäksi vähintään yhden lisätunnin. Mitä enemmän tanssijalla on
mahdollisuus treenata, sitä paremmat lähtökohdat hänellä on kehittyä. Lisätunnille/tunneille osallistuminen ei kuitenkaan ole pakollista, eikä sitä käytetä ryhmään
hyväksymisen edellytyksenä.
EK-ryhmän valmentajana toimii Studion come, reggaeton ja twerk opettaja Meri Niemi.
Meri työskentelee päätoimisena tanssinopettajana Varsinais-Suomessa ja hänellä on
vuosien kokemus työstä tavoitteellisten tanssiryhmien parista. Studiolla hän on opettanut
syksystä 2017 asti. Meri toimi perustajana ja valmentajana 5 vuoden ajan yhdessä
ystävänsä kanssa Loimaan Naisvoimistelijoiden edustusryhmä Tanssiryhmä Flamesissa.
Flames esiintyi jopa useita kertoja viikossa ja kilpaili säännöllisesti. Tällä hetkellä Meri
toimii vuonna 2017 perustetun Bouncy Crew’n valmentajana. Bouncy Crew on Merin
perustama, Tanssistudio Flaman alaisuudessa toimiva esiintyvä ja kilpaileva tanssiryhmä.
Bouncy Crew’n lisäksi Meri on toiminut kaudella 2019-2020 apuvalmentajana Tanssistudio
Flaman intensiiviryhmä Falla Flamessa, jonka päävalmentajana toimii Eveleena
Vuorenmaa.
Pääsyvaatimukset
Hakijalta edellytetään aikaisempaa kokemusta tanssitunneilta. Harrastusvuosilla,
esiintymiskokemuksella tai aiemmilla tanssilajeilla ei ole merkitystä, hakijan tärkeimmät
ominaisuudet ovat motivaatio, halu kehittyä ja sitoutua. Mikäli hakemuksia tulee niin
paljon, että joudumme valintatilanteeseen, arvioimme tanssijoita ensisijaisesti aiemmin
tunneilla näytetyn motivaation ja toissijaisesti jo olemassa olevien perustanssitaitojen
perusteella. EK-ryhmän alaikäraja on 14 vuotta.
Hinta
Ek ryhmässä ei ole kertamaksu tai 10-korttimahdollisuutta. Ryhmään voi osallistua vain
kausimaksulla, jolla sitoudutaan mukaan koko kaudeksi. Maksut voidaan jakaa 4 osaan
kauden aikana ilman lisäkuluja.
EK ryhmä 22h = 200eur/kausi
EK + 1 lisätunti (commercial dance tai twerk) 330eur/kausi
EK + 2 lisätuntia (commercial dance tai twerk) 450eur/kausi
Mahdollisia lisäkuluja kauden aikana EK ryhmässä:
Esiintymisvaatteet ja asusteet
Kisamatkoista kuljetusten osuus + oma ruokailu/eväät
Kilpailulisenssit (Mahdolliset osallistumismaksut hoitaa Studio)
Harrastevakuutukset (edellytetään)

HAKUAIKA 16.5-30.6.2020
Hakuohjeet
Haku ryhmään tapahtuu motivaatiokirjeellä (sähköposti/word/ym.). Hakemus on
toimitettava viimeistään 30.6.2020 sähköpostitse osoitteeseen studioloimaa@gmail.com
otsikolla ”hakemus EK-ryhmään”. Motivaatiokirjeen maksimipituus on yksi A4.
Hakemuksen sisältö:
- yhteystiedot, ikä ja huoltajan tiedot
- miksi haluat mukaan EK-ryhmään
- kerro omasta treenivalmiudestasi ja motivaatiostasi
- kerro miten pystyt sitoutumaan ryhmän toimintaan ja onko olemassa jotain haasteita,
jotka voivat vaikuttaa EK-ryhmään osallistumiseen (esim. koulu, koeviikot, työt, sairaudet,
toinen harrastus, haastava elämäntilanne…)
- kerro lyhyesti myös miten toimit ryhmässä / millainen olet ryhmän jäsenenä ja miten
suhtaudut vastaanottamaan palautetta
- lisäksi voit kertoa aiemmasta tanssitaustasta, oletko kilpaillut/esiintynyt aiemmin ja
millainen valmius sinulla olisi esiintyä/kilpailla EK-ryhmän kanssa
Valintatulokset
Tieto EK-ryhmään pääsystä ilmoitetaan heinäkuun aikana, kun ryhmäjakoja tehdään.
Pyydämme varaamaan paikan syksyn comeen joka tapauksessa jo ennen tulosten
julkistamista, sillä teemme ryhmäjaot ilmoittautuneiden mukaan heinäkuussa. Mikäli
tanssijaa ei hyväksytä EK-ryhmään, hänelle toimitetaan kirjallinen selvitys
hylkäyspäätöksestä.
Minimioppilasmäärä EK-ryhmän toteutumiselle on 6.
Info-tilaisuus kiinnostuneille
Meri järjestää avoimen ZOOM-tapaamisen ryhmästä kiinnostuneille myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana, 18.5.-24.5.2020 välisenä aikana. Zoom-keskustelussa
tanssijoilla on mahdollisuus kysellä lisätietoja ryhmästä. Zoom-keskusteluun osallistuminen
on vapaaehtoista, eikä sillä ole vaikutusta tanssijavalintaan. Keskustelun tarkemmasta
ajankohdasta ilmoitetaan ensisijaisesti Studion ryhmien whatsapp-keskusteluissa. Mikäli
tanssija ei kuulu whatsapp-ryhmään tai haluaa ilmoituksen jotakin muuta kautta,
pyydämme ilmoittamaan yhteystiedot kutsua varten mahdollisimman pian.
Lisätiedustelut 045 114 6681/studioloimaa@gmail.com

