Hyvät oppilaat ja vanhemmat,
Joulun oppilasnäytökset

järjestetään lauantaina 17.12. ja sunnuntaina 18.12. Pasilan
Urheiluhallilla (Radiokatu 22). Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti:
Show lapset 3-4v / 5-6v / 7-9v Espoo, tiistai
Ryhmät esiintyvät Lastenkokonaisuudessa  S
 unnuntaina

klo 14.30 näytöksessä.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo
 13.00-13.20 välisenä aikana. Tapaaminen opettajan
kanssa: Ilmoittautumispisteessä
Kenraaliharjoitus alkaa klo 13.30. ja loppuu 13.55.
Kenraaliharjoitusten jälkeen 3-4v ja 5-6v oppilaat siirtyvät vanhempien luokse katsomoon tai
kahvioon. 7-9v oppilaat voivat myös halutessaan sopia tapaamisen vanhempien kanssa,
muussa tapauksessa oppilaat pysyvät opettajan seurassa. Tapaaminen opettajan kanssa lavan
vieressä ennen näytöksen alkua klo 14.20-14.25, jonka jälkeen huoltajat voivat siirtyä
katsomoon. Esityksen jälkeen lapset tulevat takaisin huoltajille. Huom! 7-9v oppilas sovi
vanhempasi kanssa missä tapaatte esityksen jälkeen.
Vaatetusohjeet:
3-4v Rokkiprinsessat ja Rokkiprinssit
- Omat tanssiasut “Rokki-hengessä”, saa olla kimalletta ja paljettia. Hiukset niin kuin
haluaa, paljaat jalat tai tossut.
5-6v Kissat
- oma kissa-asu, saa olla minkä värinen haluaa (laulussa lauletaan mustan kissan
tangosta, mutta ei tarvitse olla musta), omat korvat ja hännät. Hiukset niin kuin
haluaa, paljaat jalat tai tossut. Ota korvat ja hännät mukaan tästä lähtien
tanssitunnille, jotta pääsemme harjoittelemaan niillä.
7-9v Hevoset
- Oma ideoima heppa-asu, saa olla “juhla-asussa”, ajattele sirkusheppaa. Ei tarvitse olla
häntää (ellei itse halua laittaa), Hiukset korkea ponnari tai harjamaisesti monta
pikkuponnaria. Paljaat jalat tai jarrusukat/päkiätossut.

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.
Ilmoittautumiset kevätkauden tunneille alkavat 19.12. Tutustu ilmoittautumistiedotteeseen
tanssikoulun kotisivuilla joulukuussa.
Tanssiniloa lopputunneille!
T. Anu
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