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“Sallitko luvan sua tanssittaa, tekesit mun illasta vauhdikkaan. Näyttäisin muuvit niin vauhdikkaat, jos tahdot vaan,
saat hulluna -hulluna HUMPPAA!” —lainaus on projektin tunnaribiisistä
Hulluna Humppaa Online on Tanssikoulu TanssinTahdin organisoima tanssikasvatusprojekti, jonka avulla pyritään
viemään suomalaista paritanssia yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Projektin jalkauttamisvaihe on alkanut ja
tarjoamme sinulle mahdollisuutta olla osana tätä ainutlaatuista tanssikasvatusprojektia.
Taustaa
Perustanssitaito on osa yleissivistystä ja tanssin terveydellisistä vaikutuksista on viimeisten vuosien aikana julkaistu
useampia tutkimuksia.Suomalainen paritanssikulttuuri on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja sen säilyttäminen ja
vieminen tuleville sukupolville on äärimmäisen tärkeää. Tätä osoittaa mm. se, että suomalainen lavatanssi on
nimettiin mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön Elävän perinnön kansalliseen luetteloon vuonna 2017.
(https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Lavatanssit).
Käy kurkkaamassa Mouhijärven yhteiskoulun oppilaiden menoa tanssitunnilla joulukuussa 2019, video on tehty
Hulluna Humppaa -tunnusbiisin musiikkivideoksi. Löydät videon tästä linkistä:
https://www.youtube.com/watch?v=R_h7v5EJz6E&t=2s
Mihin tarvitsemme apuasi?
Tarkoituksemme on vuoden 2020 aikana saada tanssia leviämään mahdollisimman moneen peruskouluun eri puolilla
Suomea. Tämä toteutetaan tarjoamalla kouluihin demotunteja paritanssista ja esittelemällä projektia koulun
liikunnanopetuksesta vastaaville ihmisille. Tämä projekti on yrityksellemme ”hyvää tekemisen projekti” eli olemme
tuottaneet materiaalin talkootyönä ja tavoitteenamme on ensisijaisesti viedä projektin avulla tanssin hyvää oloa
tuottavaa sanomaa eteenpäin. Antamasi rahallinen tuki käytetään täysimääräisesti Hulluna Humppaa -projektin
hyväksi. Maksuttomat Hulluna Humppaa -tanssikurssit ja niihin liittyvä Open Oppaat löytyvät
www.tanssintahtionline.fi/osta-tanssikurssi -osoitteesta
Tätä haluaisimme tehdä
HULLUNA HUMPPAA -DEMOPAKETTI 250€
- 1x45min demotunti koulutetun Hulluna Humppaa -opettajan kanssa koulun oppilaille sekä 1x45min Open
Oppaan demo opettajille. Oppilaat saavat pääsyn maksuttomille Hulluna Humppaa Online-kursseille ja
koulu saa yhden maksuttoman Open Oppaan käyttöönsä (79,90€). Maksuttomat kurssit ja Open Oppaat
löytyvät osoitteesta www.tanssintahtionline.fi
Miten yhteisösi hyötyy tästä?
Saat halutessasi yhteisöllesi näkyvyyttä projektin omalla nettisivulla (https://tanssintahtionline.fi/hulluna-humppaa/)
ja sosiaalisessa mediassa.
Toivoisimme, että kokisit kanssamme halua olla tukemassa suomalaisen paritanssikulttuurin siirtymistä nuorille —
projektin kautta annetaan lisäksi nuorille uudenlainen tapa liikkua ja löytää uusia sosiaalisia suhteita yhteisöllisen
liikuntamuodon kautta.
Ohessa lomake, jonka voit skannata ja palauttaa osoitteseen: info@tanssintahti.com
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