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Musiikki- ja tanssilinja / Tanssin opinnot
Järvenpään lukion musiikki-ja tanssilinjan tanssin opinnot tarjoavat tanssista kiinnostuneelle mahdollisuuden monipuoliseen tanssin opiskeluun. Tanssin opinnoissa
tutustutaan tanssin alaan länsimäisen taidetanssin perinteistä tähän päivään. Tavoitteena on tarjota opiskelijalle laaja-alainen näkemys tanssista taiteenlajina sekä tukea
oman luovuuden ja liikeilmaisun syventymistä. Tanssin opinnot antavat valmiuksia
tanssia ja taiteellista yleissivistystä sivuaviin koulutuksiin. Opetus järjestetään yhteistyössä Keski-Uudenmaan tanssiopiston kanssa.

Miksi tanssin opintoihin?
•
•
•
•
•
•
•

Avoin ja kannustava ilmapiiri
Tilaa omalle luovuudelle
Monipuolisesti eri tanssilajeja ammattitaitoisten ja innostavien
opettajien johdolla
Runsaasti tanssitietoutta
Useita esiintymismahdollisuuksia
Tiivistä yhteistyötä musiikin opintojen kanssa
Taide- ja ilmaisuaineiden yhteistyöprojekteja

Järvenpään lukio

Tanssin opinnot

Musiikki- ja tanssilinjan tanssin opinnoissa opiskelevat suorittavat lukioaikana vähintään kymmenen kurssia, joista kahdeksan on kaikille pakollisia. Kaksi kurssia voi valita muista tanssilinjan kursseista ja/tai hyväksilukea lukion
ulkopuolisista tanssitunneista. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritetaan neljä,
toisena lukuvuotena kolme ja kolmantena lukuvuotena yksi pakollista kurssia.
Kaikkien vuosikurssien tanssin opiskelijat suorittavat tanssin kursseja yhtä aikaa
Minä & Tanssi ja Produktio kursseja lukuun ottamatta. Tanssin lukiodiplomin
suorittamista suositellaan kaikille tanssin opinnoissa opiskeleville.

Kurssit
Pakolliset kurssit:
Minä ja tanssi
Tanssi- ja liiketekniikat 1
Improvisaatio
Koreografia
Produktio
Tanssihistoria 1
Tanssihistoria 2
Tanssihistoria 3

Vapaasti valittavat kurssit:
Tanssi- ja liiketekniikat 2
Tanssi- ja liiketekniikat 3
Tanssia juhliin
Tanssin lajiopinnot 1
Tanssin lajiopinnot 2
Tanssin lajiopinnot 3
Tanssin lukiodiplomi

Musiikki- ja tanssilinja
Tanssin opinnot

Hakeminen
Järvenpään lukion musiikki- ja tanssilinjalle haetaan yhteishaussa 19.2. - 12.3.2019.
Hakijan on lisäksi toimitettava erillinen
hakulomake Järvenpään lukiolle yhteishaun
päättymiseen mennessä. Hakijat kutsutaan
valintakokeeseen, joka järjestetään 6.5.2019
klo 13 - 16. Opiskelijat valitaan keskiarvosta
muodostuvien lähtöpisteiden ja valintakokeen perusteella. Hakulomake ja lisätietoa
Järvenpään lukion verkkosivuilta.

Lisätietoa
jarvenpaanlukio.fi
Tanssin vastuuopettaja
Mervi Märkälä
mervi.markala@keto.fi

Järvenpään

LUKIO
Lukionkatu 1 04410 Järvenpää
jarvenpaanlukio.fi

