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VÅRINFO 2018  
Nu har vi f irat både vårt eget 10-års jubileum och Finlands 100-års jubileum, så låt 
oss nu blicka framåt mot nya utmaningar. 
Det största arbetet under vårterminen för hela personalen är att sammanställa den 
nya läroplanen. Strukturen för den grundläggande konstundervisningens allmänna 
del ändras och vi måste hitta vår egen synvinkel på den och hur det påverkar vår 
verksamhet. Den nya läroplanen träder ikraft hösten 2018. 
Temat för vårens vårfestföreställning är Årstider. Alla grupper kommer att arbeta 
med temat och småningom bygga upp koreografier kring det. 
Det lönar sig att redan nu märka ut vårfestveckoslutet i kalendern: 5.-6.5.2018!!! 
Om ni redan nu vet att en elev inte kan delta ber vi er omgående meddela detta ti l l 
dansläraren. 
Precis som förra året kommer vårterminen att fortsätta efter vårfesten i en eller två 
veckor, beroende på gruppen. Under den sista lektionen går vi igenom bedömningar 
och ger rekommendationer inför nästa års dansgrupper. 
Vår målsättning och önskan är att åter få en andra ”egen” danssal och eventuellt få 
all verksamhet under ett och samma tak: ett dansens hus! Vi söker ett passligt ställe 
hela tiden men ännu har vi inte hittat något… 
På vår hemsida www.loviisantanssiopisto.fi hittar du vårens kurspriser samt annan 
viktig information. De mest aktuella nyheterna publiceras på vår Facebook-sida. 
PÅ KOMMANDE: NY SHOWDANCE/forts. (åk 7=>) fre. kl. 17.30-18.30, från och 
med 9.2. Lärare: Taru Miettinen. Frågor och anmälningar kan skickas ti l l 
elina@loviisantanssiopisto.fi 
Vi önskar er alla en inspirerande vår! 
 
VÅRENS KALENDER 2018: 
8.1. Vårterminen inleds. 
19.–23.2. Sportlov, inga danslektioner/undantag: Annas lör. lektioner hålls som 

vanligt 
29.3. Skärtorsdagen, danslektionerna hålls som vanligt. 
30.3.–2.4.Påsk, inga danslektioner. 
30.4.   Valborgsmässoafton, danslektionerna hålls som vanligt. 
1.5.      Första maj, inga danslektioner. 
5.5. Vårfestföreställning, genrep. Bollhallen. 

Angår alla elever. Exakta klockslag meddelas senare. 
6.5. Vårfestföreställning, föreställning. Bollhallen.  

Angår alla elever. Exakta klockslag meddelas senare. 
7.5. Skolföreställning. Angår inte alla grupper. Mera info senare. 
9.5. Vårens sista onsdagsgrupper. 
10.5. Vårens sista torsdagsgrupper. 
11.5. Vårens sista fredagsgrupper. 
14.5. Vårens sista måndagsgrupper. 
15.5. Vårens sista tisdagsgrupper. 
19.5. Vårens sista lördagsgrupper. 


