Hyvät oppilaat ja vanhemmat,
Joulun oppilasnäytökset

järjestetään lauantaina 17.12. ja sunnuntaina 18.12. Pasilan
Urheiluhallilla (Radiokatu 22). Ryhmämme esiintyy näytöksissä seuraavasti:
Lasten katutanssin koulutusohjelma
Ryhmä esiintyy sekä lauantain klo 12 näytöksessä, että sunnuntain

klo 14.30 näytöksessä
LASTEN KOKONAISUUDESSA.
Lauantai:
Paikalle on tultava ilmoittautumaan viimeistään klo 10.25
Tapaaminen opettajan kanssa: Lavan edessä klo 10.40 esiintymisvaatteissa.
Kenraaliharjoitus: sunnuntai klo 11 - 11.30
Vaatteet: Valkoinen kokin paita, (esim. reilunkokoinen valkoinen kauluspaita), mustat housut,
päähän musta tai valkoinen huivi tai kokin hattu. Väreihin sopivat lenkkarit jalkaan.
Esityksen nimi: Kokit (osana Tuhkimo-lastenkokonaisuutta)
Sunnuntai:
Paikalle on tultava ilmoittautumaan viimeistään klo 13.00
Tapaaminen opettajan kanssa: Lavan edessä klo 13.15 esiintymisvaatteissa.
Kenraaliharjoitus: sunnuntai klo 13.30-14.00
Vaatteet: Valkoinen kokin paita, (esim. reilunkokoinen valkoinen kauluspaita), mustat housut,
päähän musta tai valkoinen huivi tai kokin hattu. Väreihin sopivat lenkkarit jalkaan.
Esityksen nimi: Kokit (osana Tuhkimo-lastenkokonaisuutta)
KAIKKI STREET KO LAPSET OSALLISTUVAT MOLEMPIIN ESITYKSIIN.

Kenraaliharjoitusten jälkeen oppilaat siirtyvät vanhempien luokse katsomoon tai kahvioon.
Sopikaa treffiaika ja -paikka lapsenne kanssa etukäteen. Tapaaminen opettajan kanssa lavan
vieressä ennen näytöksen alkua klo 10.50.
Ilmoittautumiset kevätkauden tunneille alkavat 19.12. Tutustu ilmoittautumistiedotteeseen
tanssikoulun kotisivuilla joulukuussa!

Lipunmyynti - osta lippusi ennakkoon edullisemmin!
Lipunmyynti esityksiin alkaa 17.11. Lippuja voi ostaa Lippuagentin verkkokaupasta
www.lippuagentti.fi tai Lippuagentin myyntipisteistä. Lippuja ei ole myynnissä tanssikoululla.
Tarkemmat tiedot lipunmyynnistä ja oppilasnäytöksistä löytyvät tanssikoulun kotisivuilta.
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Huoltajaliput
3–4 ja 5–6 -vuotiaiden ryhmissä esiintyvän lapsen huoltaja saa Pasilan Urheiluhallilla
ilmoittautumisen yhteydessä yhden ilmaisen huoltajalipun/esiintyvä lapsi siihen näytökseen,
jossa hänen lapsensa esiintyy. Huoltajalippu velvoittaa huoltajan huolehtimaan lapsestaan
pukuhuoneessa ja muualla Pasilan Urheiluhallilla näytöspäivän ajan. Kyseessä ei siis ole
varsinainen vapaalippu. Jos oppilas on 6-vuotias, mutta käy 7–9 vuotiaiden tai 7–12
-vuotiaiden tunneilla, pyydämme huoltajaa olemaan yhteydessä toimistoon huoltajalipusta
sopimiseksi 7.12. mennessä!
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