Hyvät telluslaiset, Kevätkausi nytkähtelee käyntiin ja huhtikuun loppuun asti on taas
tanssia tiedossa! Viime viikolla pidettiin ekat tunnit mutta ei huolta, vielä ehtii hyvin
mukaan... http://tellus.fi/ilmoittautuminen/ Huom! Vuoden 2017 jäsenmaksut menevät
samalla maksuun.
TÄMÄ VIIKKO ON KAVERIVIIKKO!
Telluksen kaikille tunneille saa jäsenemme (uudet ja vanhat) tällä viikolla (16.-20.1.) tulla ja
ottaa kaverinkin mukaan kokeilemaan. Tämä koskee sekä aikuisten että lasten tunteja.
Tuntikalenteri näkyy täältä: http://tellus.fi/kevaan-2017-aikataulut/
Jaa myös FB-linkkiä:
https://www.facebook.com/tanssiseuratellus/photos/a.443853259150975.1073741828.440
955862774048/643159565887009/?type=3&theater
LASTEN TUNNIT ALKAVAT TÄYTTYÄ; MUISTITHAN ILMOITTAUTUA?
Kaikkien vanhojenkin oppilaiden on ilmoittauduttava uudelleen kevätkaudelle, minkä
kiitettävän moni onkin muistanut. Näin saamme pidettyä yhteystietommekin ajantasalla.
Muistakaa, että tänä vuonna kaikki tuntimuutokset tulevat whatsapp -ryhmiin, jotka
tehdään tässä seuraavien viikkojen aikana koordinaattorien toimesta. Keskiviikon 7-9
vuotiaitten showtanssissa on paikkoja uusillekin, joten jos teidän tuttavillanne on sen
ikäisiä lapsia, suosittelen aloittamaan siitä. Hinta on 65e/kevätkausi
FEEL FREE TO SALSA...
Aikuisten tunneilla on vielä paikkoja seuraavilla tunneilla: maanantaisin Somatic pilates,
tiistaisin Dance!, keskiviikkoisin Feel Free ja torstaisin kuubalainen Salsa (Malin on tullut
takaisin!). Nämä kaikki tunnit ovat ilman paria harrastaville, paritanssin alkeet osaaville voi
lähteä kokeilemaan jatkotuntia keskiviikkona. Alkeitakin on tänä keväänä vielä luvassa,
tiedotamme niistä jäsenkirjeessä, facebookissa ja nettisivuillamme. Tunnit pidetään
Porvoon keskustassa.
Lisää tietoa tunneista: http://tellus.fi/ryhmat/
ja ohjaajista: http://tellus.fi/ohjaajat-2/
KILPATANSSIJOIDEN ILMOITTAUTUMISET
Kilpailijoiden ilmoittautumiset ja maksuasiat hoitaa koordinaattori Juha Lehto, joka infoaa
kisaryhmää erikseen omissa viesteissään. Kaikki ilmoittautuvat ilmoittautumislomakkeella
Telluksen jäseniksi: http://tellus.fi/ilmoittautuminen/
Kisoihin ilmoittautumiset hoitaa pj. Saku Väätänen. Pyydämme kilpailijoita ilmoittamaan
vähintään kisasijoitukset lehtiin suoraan ja Telluksen omille fb-sivuille, mielellään kuvan
kanssa, jotta voimme elää kisamenestyksen kanssanne!
Uusimaa: toimitus.uusimaa (at) media piste fi (Marko Enberg, puh 040 523 0473)
Itäväylä: toimitus [at] itavayla piste fi (Marko Wahlström, Mia Smolander)
Öst Nyland: redaktion (at) ostnyland piste fi
SPONSOREITA ETSITÄÄN
Uuden vuoden kunniaksi uusimme myös sponsorisopimuksemme. Tunnetteko yrityksiä,
jotka saattaisivat olla kiinnostuneita tukemaan tanssiurheilua? Tellushan on voittoa
tavoittelematon yhdistys, jonka ainoa tehtävä on tuottaa tanssin iloa kaikenikäisille.
Yritämme myös edistää lasten harrastusmahdollisuuksia pitämällä hinnat alhaisina. Tämä
ei onnistu ilman sponsoreita ja olemmekin kehittäneet tosi kivoja paketteja toimintaamme
tukeville yrityksille. Lisätiedot pj Saku Väätänen, puh. 0405657454

EPOOSSA ALKOI UUDET TUNNIT
Kuten tiedätte, Tellukselta saa myös tilata kursseja ja tällaisen yhteydenoton seurauksena
järjestämmekin nyt Epoon koulussa kevätlukukaudeksi ihan omat tunnit lapsille ja aikuisille
ja ensimmäiset tunnit pidettiin viime viikolla. Jos asut alueella, kannattaa kysyä mahtuuko
vielä mukaan. Aikuisten tunnille kaivataankin lisää osallistujia. Tunti on hauskaa ja helppoa
tanssilista liikuntaa, jossa vähän jumpataan ja venytellään sekä tutustutaan eri lajeihin,
kuten esim. salsa, bollywood, bailatino, samba, afro yms. Ota yhteys suoraan ohjaajaan:
Hilu Kangas-Ranta, p.0500519061
LÄHDE MUKAAN SOMETIIMIIN
Kevään aikana Tellus tulee päivittämään nettisivujaan ja somestrategiaansa. Tarvitsemme
somepäivittäjiä, valokuvia ja videoita sekä bloggaajia. Osaatko jotain, mitä meidänkin
pitäisi? Ota yhteyttä info at tellus piste fi tai suoraan tiedottajalle p. 0500590161
Pidetään yhteyttä!
Yhteydenotot Tellukselle info at tellus piste fi (jos ei muuta mainita)
Tai netissä lomakkeella: http://tellus.fi/vapaamuotoinen-viesti/
Osoitetiedot Telluksen jäsenrekisteristä 2016 ja 2017. Tämän kirjeen jälkeen käytämme
vain 2017 rekisteriä, joten jos et ole enää toiminnassamme mukana, jäät automaattisesti
myös tiedotuslistaltamme pois, eikä sitä tarvitse erikseen ilmoittaa.

