
 

 
Hyvät oppilaat ja vanhemmat, 
 
Joulun oppilasnäytökset järjestetään lauantaina 17.12. ja sunnuntaina 18.12. Pasilan         
Urheiluhallilla (Radiokatu 22). Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti: 
  
Show alkeet, 10-12v., Helsinki, ke 
Ryhmä esiintyy lauantaina klo 19:00 näytöksessä. 
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 17:00 - 17:15 välisenä aikana 
Tapaaminen opettajan kanssa: Lavan vieressä klo 17:40 
Kenraaliharjoitus: lauantaina klo 17:50–17:55 
Vaatteet: Värimaailma liilaa, valkoista ja mustaa vaatetta, hiukset korkealle ponnarille  
Esityksen nimi: Dye My Hair 
 
Show alkeet, 10-12v., Vantaa, to 
Ryhmä esiintyy sunnuntaina klo 18:00 näytöksessä. 
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 16:00 - 16:15 välisenä aikana 
Tapaaminen opettajan kanssa: Ilmoittautumispisteessä klo 16:45 
Kenraaliharjoitus: sunnuntaina klo 16:55–17:00 
Vaatteet: Sininen yläosa, musta alaosa, hiukset kiinni niin etteivät tule tanssiessa silmille 
Esityksen nimi: By Your Side 
 
Show alkeet, 13-15v., Vantaa, to 
Ryhmä esiintyy sunnuntaina klo 18:00 näytöksessä. 
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 16:30 - 16:45 välisenä aikana 
Tapaaminen opettajan kanssa: Ilmoittautumispisteessä klo 17:15 
Kenraaliharjoitus: sunnuntaina  klo 17:25–17:30 
Vaatteet: Valkoista, beigeä, vaaleanharmaata ja roosaa vaatetta päälle, hiukset laitettu niin           
etteivät tule silmille tanssiessa, saa olla kiharaa ja lettiä  
Esityksen nimi: You Are Beautiful  
 
Lauantain klo 19:00 näytöksen ryhmä (10-12v. Helsinki): 
Haen oppilaani lavan vierestä (katsomosta katsottuna lavan oikea reuna) klo 17:40. Tulkaa            
paikalle viimeistään klo 17.10 (puoli tuntia ennen tapaamisaikaa), jotta ehditte ilmoittautua. 
 
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 18:50. 
 
Sunnuntain klo 18:00 näytöksen ryhmät (10-12v. ja 13-15v. Vantaa): 
Haen oppilaani ilmoittautumispisteen luota Urheiluhallin aulasta klo 16:45 (10-12v.) ja klo           
17:15 (13-15v.). Tulkaa paikalle viimeistään klo 16:15 (10-12v.) tai 16:45 (13-15v.) (puoli            
tuntia ennen tapaamisaikaa), jotta ehditte ilmoittautua. 
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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 17:50. 
  
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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