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Suomen Kansallisooppera on järjestänyt Oopperan teetansseja senioreille syksystä 2013 alkaen. Teetanssit järjestetään esityskauden ajan joka kuun
ensimmäisenä keskiviikkona klo 15–17 oopperatalon päälämpiössä. Maksuttomat Teetanssit ovat saavuttaneet suuren suosion, ja vaihtuvan
tanssiorkesterin ja solistien tahdittamina pyörähtelee säännöllisesti yli 300 tanssin ystävää.

Helmikuusta alkaen Oopperan teetansseista voivat nauttia myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuvat. Teetanssit striimataan eli suoratoistetaan
verkon välityksellä, ja lähetyksen voi maksutta vastaanottaa jokainen halukas palvelutalo ja hoivalaitos kautta koko maan.

”Idea syntyi, kun Helsingin kulttuurijohtaja Stuba Nikula kuuli Teetansseista ja haastoi meidät tarjoamaan tämän palvelun nykytekniikan avulla
laajemminkin Helsingissä. Totesimme, että miksei saman tien koko Suomessa!” kertoo Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi. ”Näin
mahdollistamme sen, että palvelutalot ja hoivakodit voivat varsin pienellä panoksella tarjota yhteisöllisen ja virikkeellisen tanssitapahtuman asukkailleen ja
lisätä siten heidän hyvinvointiaan.”

Tapahtuman toteuttamiseksi tarvitaan vain internetyhteyteen kytketty tietokone, videoprojektori ja äänentoisto. Tanssitilaksi sopii kanttiini, ravintola,
juhlasali tai muu yhteinen oleskelutila. Tarvittavien lisätietojen ja suoratoiston verkko-osoitteen saamiseksi palvelutalojen ja hoivakotien edustajia pyydetään
ottamaan yhteyttä yleisö- ja yhteiskuntavastuupäällikkö Lauri Pokkiseen, lauri.pokkinen@opera.fi tai p.  044 262 7699.

Seuraavat Teetanssit pidetään keskiviikkona 4.2. klo 15.  Kimmo Leppälän tanssiorkesterin solistina laulaa tenori Petri Bäckström. Idean vanhemmat
Stuba Nikula ja Lilli Paasikivi ovat paikalla pyörähtelemässä muun tanssiväen joukossa. 
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