
 

 
Hyvät oppilaat ja vanhemmat, 
 
Joulun oppilasnäytökset järjestetään lauantaina 17.12. ja sunnuntaina 18.12. Pasilan Urheiluhallilla (Radiokatu 22).            
Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti: 
  
Street 10-12v, alkeet, Helsinki, maanantai sekä Street 10-12v. alkeet ja Street 10-12v. keskitaso, Espoo,              
Perjantai 
Ryhmä esiintyy lauantain  klo 12.00 näytöksessä. 
Paikalle on tultava ilmoittautumaan n. klo 10. 
Tapaaminen opettajan kanssa: viimeistään klo 10.30 lavan vieressä esiintymisvaatteet päällä. 
Kenraaliharjoitus: 10.40 - 10.45 
Vaatteet: Kirkkaan värinen kauluspaita (punaista, vihreää, keltaista, neonsävyjä. yms. Mieluiten flanellipaita), Siniset            
tai harmaat Farkut, joissa pystyy tanssimaan, Lenkkarit ja mielellään lippis päähän. 
Esityksen nimi: Peili  
 
Kenraaliharjoituksen jälkeen oppilailla on vapaa-aikaa näytöksen alkuun saakka. Tapaamme 11.55. lavan vieressä. 
 
  
Street 7-9v., Helsinki, maanantai 
Ryhmä esiintyy lauantain  klo 15.30 näytöksessä. 
Paikalle on tultava ilmoittautumaan n. klo 13.50 
Tapaaminen opettajan kanssa: viimeistään klo 14.15 lavan vieressä esiintymisvaatteet päällä. 
Kenraaliharjoitus: 14.30-14.55 
Vaatteet: Salapoliisin takki, alle vaalea paita, tummat housut ja lenkkarit, päähän voi halutessaan laittaa              
vanhanmallisen yksityisetsivähatun, kaikille suurennoslasi (voi askarrella vaikka pahvista). 
 
Kenraaliharjoituksen jälkeen oppilailla on vapaa-aikaa näytöksen alkuun saakka ja vanhemmat voivat hakea lapset             
huostaansa. Tapaamme uudelleen 15.20. lavan vieressä. 
 
 
 
Street 13-15v. keskitaso, Helsinki, maanantai 
Ryhmä esiintyy lauantain  klo 15.30 näytöksessä. 
Paikalle on tultava ilmoittautumaan n. klo 13.30 
Tapaaminen opettajan kanssa: viimeistään klo 13.45 lavan vieressä esiintymisvaatteet päällä. 
Kenraaliharjoitus: 14.00-14.05 
Vaatteet: Musta t-paita jossa näkyvää printtiä. Musta pilottitakki (tai vastaava), siniset tai harmaat farkut. Saa laittaa                
mustan lippiksen päähän. 
 
Kenraaliharjoituksen jälkeen oppilailla on vapaa-aikaa näytöksen alkuun saakka. Tapaamme 15.25 lavan vieressä. 
 
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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