Hyvät oppilaat ja vanhemmat,
Joulun oppilasnäytökset

järjestetään lauantaina 17.12. ja sunnuntaina 18.12. Pasilan
Urheiluhallilla (Radiokatu 22). Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti:
Tunnin nimi
Street 10-12
Street 13-15
Street 13-15
Street 10-12
Street 10-12
Street 13-15
Street 13-15

alkeet , Espoo , Tiistai
alkeet , Espoo , Tiistai
keskitaso , Espoo , Tiistai
alkeet , Hki , Keskivko
keskitaso , Hki , Keskivko
alkeet , Vantaa , Torstai
keskitaso , Vantaa , Torstai

Ryhmäni (kaikki) esiintyvät sunnuntaina 18.12 klo 14.30 näytöksessä.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan
 klo 12.15 - 13.00 välisenä aikana (koskee kenraalia).
Tapaaminen opettajan kanssa: Ilmoittautumispisteen “ala-puolella” , portaat ,
klo 13.00 (älä myöhästy!)
Kenraaliharjoitus: sunnuntai 18.12 klo 13.10 - 13.20.
Vaatteet: Kertakäyttöinen valkoinen haalari jonka saa itse tuunata sekä lenkkarit joilla treenaa
normaalisti tanssitunneilla. Asuista , hiuksista , meikeistä on jaettu suullista infoa
tanssitunneilla .Muista kysyä jos epäselvää.
Esityksen nimi: “ Ihan pelle meininki “
Haen oppilaani ilmoittautumispisteen ala-puolelta , portaiden luota
 (ala-aula) klo 13.00 .
Tulkaa paikalle viimeistään klo 12.45 , jotta ehditte ilmoittautua. Kenraalit vedetään esitys
vaatteilla. Tukan ja meikin ei tarvitse olla tuolloin valmis.
Kenraaliharjoitusten jälkeen siirrytään yhdessä jonnekkin sivuun jossa annan viime hetken
vinkit esitykseen ja sovitaan paikka sekä aika jossa nähdään ja otetaan valokuvat muistoksi .
Sen jälkeen valmistaudutaan lavalle menoon. Kun tämä ohi (kenraali ja esitys) niin oppilaat
siirtyvät vanhempien luokse katsomoon tai kahvioon. Sopikaa treffiaika ja -paikka lapsenne
kanssa etukäteen.
Tapaaminen opettajan kanssa ala-aulassa (portaat) ennen näytöksen alkua klo 14.20.
Extra treenit pidetään tiistaina 6.12 ja siitä on annettu tanssitunneilla erikseen tiedote.
Muista pyytää jos et ole saanut sitä.

STEPUP SCHOOL
Kaikukatu 4 A, 00530 Helsinki
09 7746 1730
school@stepup.fi
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www.stepup.fi

Ilmoittautumiset kevätkauden tunneille alkavat 19.12. Tutustu ilmoittautumis tiedotteeseen
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.
Terkuin ,
Maria
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