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Kurssit

Tule ihailemaan ja ostoksille festaribasaariin. 
Valikoimassa tanssi- ja treeniasuja, tossuja, 
tarvikkeita, huiveja ynnä muuta.

Kurssin sisältö:
Kurssilla opetellaan Saaran tekemä baladikoreografia.  
Sopii keski- ja jatkotason harrastajille.

• klo 10-16 ja 18-21  
Musiikkiopistolla, Hämeenkatu 4.

• Basaaria pitää ASAD, www.asadfi.com, 
044-0847747, asad@asadfi.com

Tule mukaan toimintaan
- tanssitunnit sunnuntaisin klo 18-20  

(tekniikkaa ja koreografia)   
Hannunsalilla, Rautatienkatu 3, sisäpiha.  
Tunnit elokuun puolivälistä toukokuun loppuun.

- itämaisen tanssin intensiivikursseja
- opintomatkoja ja retkiä
- tanssifestarit joka toinen vuosi, joilla  

tanssikursseja ja tanssinäytös

Itämaisen tanssin yhdistys Skarabé ry pyrkii tekemään 
tunnetuksi itämaista tanssia ja kulttuuria. 

Tervetuloa nauttimaan tanssista!

Lisätietoja Saarasta:  
www.saaralehto.com

Saara Lehto
(baladykoreografia) klo 14-16.00

Hinta 35,- 
(jäsenhinta 30,-)

Saara Lehto on helsinkiläinen tanssija, tanssinopettaja ja 
koreografi. Saara on opiskellut itämaista tanssia tosissaan 
useiden vuosien ajan ja on nuorempana tanssinut myös 
balettia, nykytanssia ja muita tanssilajeja ammattikoulutuk-
sessa Helsingin Tanssiopiston vapaaoppilasluokalla. Saara on 
suorittanut Masrah ry:n opettajatutkinnon.

Saara on voimakas ja herkkä esiintyjä, kannustava ja tarkka 
opettaja sekä mielikuvituksellinen ja tinkimätön koreografi.

Skarabé ry



”Amina” Leena Kallio
(keskivartalotekniikka) klo 11.30-13.30

Hinta 35,- 
(jäsenhinta 30,-)

Hinta 10,- 

Kurssin sisältö:
Keskivartalotekniikkaa ja naisellista herkuttelua. Opit 
nauttimaan perusliikkeillä leikittelystä ja musiikin tulkin-
nasta oman vartalosi tuntemuksia kuunnellen ja kunnioit-
taen. Pääset juurevan baladin alkulähteille ja voit antautua 
elämänilon vietäväksi. 

Amina on helsinkiläinen itämaisen tanssin ammattilai-
nen, tanssistudio Lumoavan tanssin keskuksen perustaja ja 
johtaja sekä Lumoavan kesäfestivaalin johtaja. Urallaan hän 
on tehnyt taiteellista yhteistyötä niin monien itämaisen 
tanssin tähtien kuten Beata ja Horacio Cifuentes sekä mui-
den taiteilijoiden kanssa kuten fadolaulaja Anita de Coteau. 
Opettajana hän on selkeä ja kannustava.

Lisätietoja Aminasta:  
www.amina.fi

Anu Vehkapuro
(alkeis/alkeisjatkokurssi) klo 10-11.00

Kurssin sisältö:
Kurssilla opetellaan itämaisen tanssin alkeita,  
rullauksia, iskuja, kääntövääntöjä ja pieniä askelsarjoja 
pilke silmäkulmassa.

Anu Vehkapuro on hollolalainen itämaisen tanssin har-
rastaja ja ohjaaja. Anu on ohjannut mm. Skarabé-ryhmää 
useita vuosia ja suunnitellut useita ihania koreografioita. 
Anu on tanssinut pian 20 vuotta ja kartuttanut taitojaan 
useiden ammattilaisten kursseilla. Anun tansseissa vä-
littyy kansanomaisuus ja maanläheisyys eikä ilmaisua 
unohdeta tekniikan varjoon.



Lahden Musiikkiopisto 
KaleviAho-sali, Hämeenkatu 4

Liput 13,- tai tuntia ennen 
näytöstä ovelta 

Basaari!BufféArpoja

klo 19-21

Itämaisen tanssin 
     näytös

Kysy lisää,
varaa lippusi näytökseen,
ilmoittaudu kursseille:

Anu Vehkapuro
044 566 5001

Kirsi Valonen
040 740 3766

skarabe106@gmail.com
http://skarabe.suntuubi.com

Skarabé ry

La 19.10.2013

15,-
lapset 7-17v. 10,- alle 7v. ilmaiseksi 


