Kuvaukset tapahtuman työpajoista
Jokainen osallistuja osallistuu kahteen työpajaan ja ilmoittautuu niihin Google-lomakkeen kautta, linkki
kutsussa. Huomioi, että joissain pajoissa on ikäsuositus.

Alkusammutuspaja
Harjoitellaan kaikille sopivia turvallisuusasioita alkusammutuksen merkeissä Noormarkun VPK:n kanssa.
Työpaja järjestetään ulkona.

Ensiapupaja
Tutustutaan perus ensiaputaitoihin Noormarkun VPK:n kanssa.

Improvisaatiopaja
Improvisaatiopajassa heittäydytään tilanteen vietäväksi, kuunnellaan toista ja ehdottomasti pidetään
hauskaa! Ohjaajana Kati Pipinen.

Käsityöpaja
Opetellaan solmeilemaan macramé-sulka avaimenperäksi. Ohjaajana Linda Nurminen.

Lelu ja leikki –paja
Ota oma lelu mukaan tai tule tutustumaan muiden leluihin. Rakennetaan yhteinen leikkiympäristö ja
heittäydytään leikin maailmaan. Rakennetaan yhteisiä tarinoita. Voidaan myös videoida leikki. Ohjaajana
Jaakko Viitala.

Musiikkipaja
Musiikkipajassa päästään käyttämään monipuolisesti omaa ääntä ja lauletaan yhdessä. Kun pajan
osallistujat ovat varmistuneet, he voivat lähettää etukäteen kappale-ehdotuksia pajan vetäjälle Tauno
Wrangille.

Parityöskentely tanssissa –paja
Parityöskentely tanssissa -pajassa tehdään yksin, yhdessä ja erityisesti pareittain erilaisia harjoituksia ja
tanssipätkiä. Treenataan viemistä ja seuraamista, sekä hyvän parikontaktin luomista toisen kanssa.
Erityisesti mitään tiettyjä tanssiaskeleita ei tarvitse tässä pajassa osata ennestään. Ohjaajana Jutta
Wrangén.

Partiopaja
Partiopajassa opetellaan pieniä partiotaitoja ja yhdessä tekemistä. Sään salliessa olemme ulkona. Ohjaajana
Laura Huuhka.

Sirkuspaja I alle 10-vuotiaille
Sirkustyöpajassa pääset tutustumaan jongleeraus- ja heittovälineisiin sekä opettelemaan hauskoja
temppuja Satasirkuksen sirkusopettajan johdolla. Tutustumme myös ilmaisutaito/esiintymisharjoitteisiin.

Sirkuspaja II yli 10-vuotiaille
Sirkustyöpajassa pääset tutustumaan jongleeraus- ja heittovälineisiin sekä opettelemaan hauskoja
temppuja Satasirkuksen sirkusopettajan johdolla. Tutustumme myös ilmaisutaito/esiintymisharjoitteisiin.

Sketsihahmopaja
Ootko nähnyt Yölintua tai Ansa Kynttilää? Haluaisitko olla kuin Salon Seija tai Tanhupallo? Tule
rakentamaan oma sketsihahmosi! Pajassa tutustutaan roolin rakentamiseen ja puetaan roolihahmon
vaatteet päälle. Kuka sä haluaisit olla? Oman kameran (tai puhelimen) voit ottaa mukaan pajaan, niin
saamme ikuistettua hahmosi! Ohjaajana Jenna Pukkila.

Soljuva floutila – puhemusiikki ja miten se tehdään –paja
Porilainen räppäri Tarkka-a / Juho-Aleksi Lepistö opastaa lyriikkatekstien saloihin. Miten kirjoitetaan
säkeistö? Mistä biitit? Mikä on flow? Kuka keksi rakkauden? Mikseivät Jonnet muista? Tule kuulemaan
vastauksia ja mielipiteitä. Ota mukaan reipas reissumieli, kynät ja paperit saat paikanpäältä.

Street-tanssipaja
Huumorilla tanssin saloihin! Harjoitellaan esiintymistä ja koreografiaa hauskan kautta. Ohjaajana Elena
Huttu.

