Kurssi
baletinopettajille
5.–8.6.2019
Opettajien kurssilla opettajat voivat seurata kaikkia Katarina Westerin opettamia
baletti- ja kehonhuoltotunteja sekä repertuaaria. Vain opettajille tarkoitetuilla
metodiikkatunneilla opettajat voivat kysyä Katarinalta hänen opetuksestaan ja
lisäksi metodiikassa käydään läpi mm. baletin ylävartalon käyttöä ja Katarinan
itse tärkeäksi nostamia asioita baletin opetuksessa.
Kurssille ilmoittautuneet opettajat voivat esittää kysymyksiä ja toiveita
metodiikkatuntien sisällöistä etukäteen osoitteeseen
sanna.leino@espoontanssiopisto.fi 27.5.2019 mennessä.
Opetustuntien valokuvaaminen ja muu tallentaminen on kielletty.
Aikataulu:

Hinta:

Kurssi pidetään ke-la 5.–8.6.2019. Paikkana on Espoon
Tanssiopisto, Piispanportti 12 B, 2. krs, 02200 ESPOO.

Kurssin hinta on 130 e. Balettipedagogit ry:n jäsenille
hinta on 100 e.

Metodiikkapajat, sali 4:

Kurssi sisältää tuntien seuraamisen ke-la ja baletin
metodiikkapajan 2 x 90 min pe-la.

perjantai klo 16.30–18.00
lauantai klo 14.15–15.45

Yksittäisten tuntien seuraaminen 15 e/tanssitunti.
Kurssimaksut laskutetaan erikseen.

Seurattavat balettitunnit, sali 4:

Ilmoittautuminen:
keskiviikko-perjantai
B4EK (12–13-vuotiaat) baletti klo 10.00–11.30
B4EK (12–13-vuotiaat) kehonhuolto klo 11.30–12.00
B5EK (14–15-vuotiaat) baletti klo 12.45–14.15
B5EK (14–15-vuotiaat) repertuaari klo 14.30–15.30
B5EK (14–15-vuotiaat) kehonhuolto klo 15.30–16.00
lauantai

Ilmoittautumiset 13.5.2019 mennessä osoitteessa
www.espoontanssiopisto.fi/ilmoittautuminen.
Kurssin voi peruuttaa osoitteeseen
info@espoontanssiopisto.fi ilman erillisiä kuluja 13.5.2019
mennessä, jonka jälkeen peritään 50 %
osallistumismaksusta.
Maksettu kurssimaksu palautetaan tarvittaessa
ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

B5EK (14–15-vuotiaat) baletti klo 9.30–11.00
B5EK (14–15-vuotiaat) repertuaari klo 11.00–12.00
B4EK (12–13-vuotiaat) baletti klo 12.30–14.00

Osallistujilla tulee olla oma vapaa-ajan
tapaturmavakuutus.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Katarina Wester
Katarina Wester on työskennellyt yli 30 vuotta tanssin parissa
tanssien ja opettaen eri ammattiteattereissa ja -kouluissa.
Vuodesta 2010 Katarina on työskennellyt Hollannissa Royal
Conservatoire The Hague -koulussa opettajana, koreografina,
uravalmentajana ja balettimestarina.
Katarina on syntynyt ja opiskellut tanssijaksi Tukholmassa. Hän
on valmistunut Ruotsin Kuninkaallisesta balettikoulusta ja
tanssinut sen jälkeen Tukholman Kuninkaallisen oopperan
baletissa ja Göteborgin baletissa.
Uransa aikana Katarina on työskennelyt tanssijana, opettajana,
koreografina ja balettimestarina 20 vuotta New Yorkissa ja San
Fransiscossa. Hänellä on laaja kokemus ja osaaminen niin
klassisesta kuin nykytanssin repertuaarista.
Katarina haluaa jatkuvasti kehittää osaamistaan ja hän kouluttaa
itseään tällä hetkellä tanssilääketieteen alueella. Hän on
aktiivinen International Association for Dance Medicine & Science
-yhdistyksen jäsen. Vuonna 2017 Katarina palkittiin Tukholmassa
Tyyne ja Ivo Cramér -palkinnolla.

