Hyvät oppilaat ja vanhemmat,
Joulun oppilasnäytökset

järjestetään lauantaina 17.12. ja sunnuntaina 18.12. Pasilan Urheiluhallilla (Radiokatu 22).
Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti:
Show 10-12v. keskitaso
Ryhmä esiintyy lauantaina 17.12. klo 19.00 näytöksessä yhdessä perjantain show alkeet 13-15v. ryhmäni kanssa.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 17.15.
Tapaaminen lavan vieressä esiintymisvaatteissa klo 18.00.
Kenraaliharjoitus: lauantaina 17.12. klo 18.25 (tanssimme esityksen kerran musiikilla läpi)
Vaatteet: Musta lyhyt hame ja pinkki paita (voi olla toppi tai pitkähihainen), mustat mikrot. Hiukset tiukalla korkealla
ponnarilla, tanssi tanssitaan paljain jaloin.
Esityksen nimi: We Will Make You Clap!
Show 7-9v.
Ryhmä esiintyy lauantaina 17.12. klo 12 näytöksessä lastenkokonaisuudessa Tuhkimo. Lapset esittävät hevosia.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan viimeistään klo 10, haen oppilaat ilmoittautumispisteen luota klo 10.15. Mikäli lapsi
on ollut aikaisemminkin esiintymässä Pasilan Urheiluhallilla, voi hän tulla suoraan lavan viereen istumaan ja
odottelemaan.
Kenraaliharjoitus on klo 11.00-11.30, tämän jälkeen lapsilla on 15 min vapaa-aikaa, tapaamme uudestaan lavan
vieressä klo 11.45 ja odotamme näytöksen alkua. Sopikaa etukäteen lapsenne kanssa missä tapaatte tuon 15 min
tauon aikana.
Vaatteet: pitkähihainen paita ja legginssit, väreinä vaaleanharmaa ja valkoinen. Hiuksista saa tehtyä harjan laittamalla
usean pienen poninhännän kulkemaan pään keskellä. Voitte tulla hyvin tuntien yhteydessä kysymään tähän
lisäneuvoja :). Tanssi tanssitaan paljain jaloin.
Show 13-15v. keskitaso
Ryhmä esiintyy
 lauantaina 17.12. klo 19.00 näytöksessä.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 17.15.
Tapaaminen lavan vieressä esiintymisvaatteissa klo 18.00.
Kenraaliharjoitus: lauantaina 17.12. klo 18.25 (tanssimme numeron kerran musiikilla läpi).
Vaatteet: Vapaavalintaiset vaatteet väreinä vaaleanharmaa ja valkoinen, mustat mikrot. Hiukset puoliponnarilla.
Esityksen nimi: Yksinäisen Keijun Tarina

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.
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
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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!
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