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Tunnin tavoite on tanssia hauskalla ja rennolla fiiliksellä. Tunti sopii kaikille. Kappaleet ovat 

alkuperäisiä (ostettu iTunesista) ja tanssiliikkeet on istutettu musiikkiin, joten musiikki on tikutettu 

tarkasti. Tunnilla yhdistyy eri tanssityylien askeleita. Liikkeitä kehitellään helposta haastavaan 

ryhmän mukaan ja musiikin tempoa käytetään hitaisiin sekä nopeisiin askeleisiin. Käytämme eri 

opetustyylejä, mutta musiikki määrää liikkeiden opetus ”järjestyksen”. 

Tunti pitää kokea ja heittäytyä mukaan, sillä mitään voimakkaita tunteita ei voi kuvailla sanoin ☺  

Tärkeää on tarjota elämyksiä ilman suuria rajoitteita ja kokea onnistumisia. Tervetuloa! 

 

1. KAPPALE – Lämmittely  
Twerk Lesson – DJ Battle feat. Lexy Panterra (3.14) 

Kehoa herättävä kappale. Rinnan pumppauksia, lantion keinutuksia, niskan venytyksiä, hartia 

pyörityksiä. 

2. KAPPALE - Lämmittely 2 

Swalla – Jason Derulo Feat. Nicki Minaj & Ty Dolla Sign (3.36) 

Helppoja liikkeitä tähän kappaleeseen ja samalla vartalon herättelyä hyvällä meiningillä. 

Kappaleessa toistuvat samat liikkeet kertosäkeistössä. Olen valinnut kappaleen jossa toistuu 

useasti sama ”combo” ja tavoitteeni on saada tanssijat hymyilemään ☺  

 

3. KAPPALE - Lämmittely 3 
Cuba - Robert Abigail & DJ Rebel (3.55) 

Fiiliksen nostatus samalla sykkeen noston kanssa! Liikkeet helppo tehdä ja ohjata. Hyvä valinta on 

tuttu kappale, jolloin saa porukan hyvin mukaan. Olen valinnut lattari pohjaisen kappaleen ja 

tanssiaskeleet ovat helppoja, mutta nopeita.  

 

4. SARJAN OPETTELU osa 1/3 (ENSIMMÄNEN SARJA) 
Buttons – Pussycat Dolls (3.46) 

On tärkeää, että musiikki tukee liikkeiden opettelua. Tempo ja pituus on tärkeää huomioida 

opettelu ja yhdistämisvaiheessa. 

Kertosäe – Käsi combo  

Laulu 1 -  jalan avaukset  + kädet 

Laulu 2 – kävelyt sivu – yhteen – auki – lantio 

Yhdistetään KAIKKI 

Lisätään loppuun vuoro käden viesti alas painonsiirroissa 

5. SARJAN OPETTELU osa 2/3 (ENSIMMÄINEN SARJA) 

Pinga – Sak Noel, Luka Caro & Ruben Rider (2.56) 

Nopea tempoinen kappale, jossa myös ”extra” liikkeitä, jotka ei kuulu sarjaan. Extra liikkeiden on 

tarkoitus on nostaa tunnelmaa hauskalla tavalla.  

1. LIIKE – Sivukosketukset (tuplat) 

(Extraliike – nopeat kädet) 

2. LIIKE – Polvennostot vuoro – tuplaliikkuu sivulle (vaikea version hyppy-käännös) 

3. Jalat kävelee auki (kädet) – tupla tasahyppy sivuille (kädet pumppaa ylhäältä alas) 

Lopussa yhdistetään liikket 

6. SARJAN OPETTELU osa 3/3 eli liikkeiden yhdistäminen & viimeiset mahdolliset uudet 

liikkeet (ENSIMMÄINEN SARJA) 
Blow – Kesha (3.40)  

Yhdistetään edellisten kappaleiden liikkeet. 

Uusi liike – kävely ympäri (kertosäe) – levitä kädet  

 



7. FINALE  

Daddy – PSY (3.51) 

Sarja on valmis! Nauti ja anna palaa! 

Extra liikkeet -  

Catwalk 

Lantion ”hytkytys” taakse 

Käsiliikkeet 

Nopeat hytkynnät + lantion keinutus 

Sivut 2 – ympäri 

 

8. "PARTY TRACK"  

Supervoimii – Antti Tuisku (3.33)  

Liikkeet helpot ja toistuvat useammin. 

 

9. "PARTY TRACK" 

Baana auki – Hesaäijä (3.20)  

 

10. ”PARTY TRACK” 

Emergency – Icona Pop (2.50) 

 

 

11. SARJAN OPETTELU osa 1/2 (TOINEN SARJA) 
Tip Pon It – Sean Paul & Major Lazer (3.42) 

Kappaleessa opetellaan liike ensin hitaasti, sitten nopeammin. Tässä vaiheessa opetellaan enää 

vähän liikkeitä.  

1. LIIKE – Vaihtohyppy sivuille + kädet  

2. LIIKE – kävely eteen (rinta) + taakse tasahypyt 

Lopussa yhdistetään kaikki 

12. SARJAN OPETTELU osa 2/2 eli liikkeiden yhdistäminen 
Dance Monkey – Tones and I (3.29) 

Hidas kappale. Kerrataan rauhassa kaikki liikkeet.  

 

13. SARJOJEJN YHDISTÄMINEN & ”PARTY TRACK” 

Here I Come – DJ Francis, Robert Taylor & Mara (4.10) 

Sarjoja harjoitellaan nopeampaan kappaleeseen ja samalla ”irrotellaan” musiikin kanssa! 

Kappaleen aikana näytetään myös liikkeisiin vaikeita vaihtoehtoja. Kappaleessa myös extra 

liikkeitä. 

 

14. FINALE  

Pound the Alarm – Nicki Minaj (3.26)  

Se tunne kun kaikki on valmista! Kappale täyttyy sarjalla, joka on valmis vaikka lavalle. Tärkeintä 

että heittäydyt mukaan!  

 

 

15. JÄÄHDYTTELY 

Hurts 2B Human – Pink feat. Khalid (3.23) 

Hengityksiä, selän ja rinnan pyöristyksiä. Kevyitä askeleita, samoja kuin lämmittelyssä.  

 


