
 

 
Hyvät oppilaat ja vanhemmat, 
 
Joulun oppilasnäytökset järjestetään lauantaina 17.12. ja sunnuntaina 18.12. Pasilan         
Urheiluhallilla (Radiokatu 22). Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti: 
  
Show KO juniorit 1 nykytanssi, Helsinki, perjantai 
Ryhmä esiintyy sunnuntaina 18.12.  klo 11 näytöksessä. 
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 08:00 - 08:15  välisenä aikana  
Tapaaminen opettajan kanssa: Yleisöstä katsottuna lavan vasemmalla puolella klo 08:45  
Kenraaliharjoitus: sunnuntaina 18.12. klo 09:00 – 09:05 
Vaatteet: Valkoinen asukokonaisuus, jossa pystyt tanssia. Vaatteet voivat olla erilaisia          
materiaaleja ja valkoisen eri sävyjä. Myös vaaleanharmaa käy osaksi vaatetusta, jos           
kokovalkoinen ei onnistu. Muista myös valkoinen tyyny! (Pidä huoli, että tunnistat oman            
tyynysi.) 
Esityksen nimi: Popparii, hattaraa ja purkka 
 
Pyydän oppilaita kerääntymään ennen kenraaliharjoitusta yleisöstä katsottuna lavan        
vasemmalle puolelle, jossa tapaan heidät klo 08:45. Tulethan hyvissä ajoin paikalle           
ilmoittautumaan, jotta ehdit valmistautua kenraaliharjoitukseen. 
 
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 10.45. 
  
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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Hyvät oppilaat ja vanhemmat, 
 
Joulun oppilasnäytökset järjestetään lauantaina 17.12. ja sunnuntaina 18.12. Pasilan         
Urheiluhallilla (Radiokatu 22). Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti: 
  
Show KO juniorit 2 nykytanssi, Helsinki, perjantai 
Ryhmä esiintyy sunnuntaina 18.12.  klo 18 näytöksessä. 
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 15:15 - 15:30  välisenä aikana  
Tapaaminen opettajan kanssa: Yleisöstä katsottuna lavan vasemmalla puolella klo 16:00  
Kenraaliharjoitus: sunnuntaina 18.12. klo 16:10 – 16:15 
Vaatteet: Beige yläosa, mustat shortsit  
Esityksen nimi: Tanssi sydämelle 
 
Pyydän oppilaita kerääntymään ennen kenraaliharjoitusta yleisöstä katsottuna lavan        
vasemmalle puolelle, jossa tapaan heidät klo 16:00. Tulethan hyvissä ajoin paikalle           
ilmoittautumaan, jotta ehdit valmistautua kenraaliharjoitukseen. 
 
Kenraaliharjoitusten jälkeen oppilaat voivat siirtyä vanhempien luokse katsomoon tai kahvioon.          
Sopikaa treffiaika ja -paikka lapsenne kanssa etukäteen. Tapaaminen opettajan kanssa lavan           
vieressä ennen näytöksen alkua klo 17.55. 
  
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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