
 
 
Koirakiven nuorisoseuran talolla syksyllä 2020 
alkavat Mäntyharjun kansalaisopiston kurssit: 
 

LavaTanssi -kurssi, Uusi kurssi! 
 
Tiistaisin 18.00-19.30, 
7.9.2020 - 23.11.2020 (22 ot), 
12.1.2021 - 27.4.2021 (30 ot) 
 
Päivi Kurvinen ja Tuomo Riittinen opettavat, 
Kurssimaksu: 105,00 € 
 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2020 
 
Paritanssikurssi tanssilavoilla tanssittavista lajeista kuten mm. Tango, 
Humppa, ChaCha, Hidas Valssi, Salsa ja Bolero. 
Taso alkeis/ jatko eli aloitamme perusteista ja etenemme kuvioissa 
ryhmän tason ja toiveiden mukaan. 
Aiemmin tanssineille hyvää kertausta ja tekniikan hiomista, pieniä 
lisätehtäviä sekä musiikin tulkinnan elementtejä. 
Mukaan voit tulla myös ilman omaa paria, vaihdamme paria (ei 
pakollista) tunnin aikana, sillä se auttaa oppimisessa. 
Huomaa tiistaista poikkeava aloitus ma 7.9.2020. 

 
 

Koirakiven käsityöpaja 

 
Tiistaisin 10.30-13.00, 
15.9.2020 - 24.11.2020 (18 ot), 
12.1.2021 - 20.4.2021 (24 ot) 
 
Maria Lempelto opettaa, 
Kurssimaksu: 77,00 € 
Ilm. päättyy 8.9.2020 
 
Tule mukaan joukkoon tekemään erilaisia tekstiilitöitä. 
Tekniikkavaihtoehtoina esim. kirjontaa, värjäystä, kankaanpainantaa ja 
punontoja tai toiveiden mukaan teemakerta 



 
 
 

Kuntojumppa Koirakivi 
 

Tiistaisin 9.30-10.15, 
 

8.9.2020 - 24.11.2020 (11 ot), 
12.1.2021 - 27.4.2021 (15 ot) 
 
Milka Rytteri opettaa 
Kurssimaksu: 45,00 € 
Ilm. päättyy 1.9.2020 

 
Monipuolista kuntoliikuntaa omaa kehoa ja välineitä käyttäen. 

 
 

Teatterikurssi lapsille ja nuorille Koirakivessä, 
syksyllä 2020 
 
Paikka: Koirakiven nuorisoseurantalo 
Aika: 13.9.2020 - 22.11.2020 (27,62 ot), 

Su 13.00-17.00, Su 15.00-18.00, La 13.00-17.00, 
 

Auli Eskola opettajana 
Kurssimaksu: 45,00 € 
Ilm. päättyy 6.9.2020 

 
Kurssille toivotaan lasten ja nuorten osallistumista. Kurssilla harjoitellaan 
leikkien yhdessä helppoja, lapsille ja nuorille sopivia, näyttelijäntyön 
harjoitteita esim. liike-, keho-, tutustuminen-, keskittymisen- ja 
improvisaatioharjoitteita. Ideoidaan yhdessä omia hahmoja ja omia 
esityksiä ja mahdollisesti yksi yhteinen esitys. 
Tavoitteena on ryhmäytyä, oppia ilmaisemaan itseään, saada kokeilla 
erilaisia rooleja sekä tutustua yhdessä hyvällä mielellä näyttelemiseen ja 
saada osallistua pienen teatteriesityksien valmistamiseen. 
 
Kokoontumiset ovat sunnuntaisin 
13.9., 27.9., 11.10., 25.10. ja 8.11. klo 15-18 sekä 
viikonloppuna 21.-22.11. klo 13-17 
 

Lisätietoja: Aulilta 040 5820338 tai auli.eskola@gmail.com 
 



 
 

 
Teatterikurssi Koirakivessä, keväällä 2021 
 

Kurssi on kesäteatteria valmistava kurssi. 

 
Paikka: Koirakiven nuorisoseurantalolla ja ulkonäyttämöllä 
Osoite: Koirakiventie 524 
 
Aika: 10.1.2021 - 25.4.2021 (38,60 ot) Auli Eskola 

Kurssimaksu: 61,00 € 
kesäteatteriin osallistujille KNS on maksanut kurssimaksu kevät lukukaudelta 
Ilm. päättyy 3.1.2021 

 
Kokoontumiset sunnuntaisin 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 18.4. ja 
25.4. klo 15-18 sekä 
 
viikonloppuna 10.-11.4. klo 13-17. 
 
Kurssilla harjoitellaan näyttelijäntyön harjoitteita yhdessä eri ikäisten 
osallistujien kanssa. 
Luetaan kesän 2021 kesäteatterin näytelmätekstiä ja tehdään 
kohtausharjoituksia. 
Tavoitteena on ryhmäytyä, rohkaistua ilmaisemaan itseä paremmin, 
saada kokeilla erilaisia rooleja sekä tutustua yhdessä hyvällä mielellä 
teatteriesityksen valmistumiseen. 
Jokaisella kurssilaisella on mahdollisuus halutessaan osallistua, ohjaajan 
kanssa sovitulla tavalla, kesän teatteriesitykseen. 
 
 
Lisätietoja: 
Auli Eskola, teatterin ohjaaja 040 5820338 tai 
auli.eskola@gmail.com 
 
Koirakiven NS 
www.koirakivi.net 
info@koirakivi.net 

 

mailto:auli.eskola@gmail.com
http://www.koirakivi.net/

