
 

 
Bästa elever och föräldrar, 
  

Julens dansuppvisningar äger rum lördagen den 17.12 och söndagen den 18.12 i Pasilan Urheiluhalli,              
Radiogatan 22. Mina grupper uppträder enligt följande: 
  
Show&Street barn 5-6-åringar, Tors ESBO (+ lö show 5-6v) 
Grupperna uppträder lördagen den 17.12 kl. 19:00 
Var på plats för anmälning senast kl. 17:20 
Träff med läraren: Vid sidan av scenen kl. 17:45 
Generalrepetition: lördag 17.12 kl. 18.00 -18.25 
Kläder: Egen katt-utklädsel. Färger: Grå, brun, svart, vit. Barfota. 
Programmets namn: Katter - Askungen 

  
Show&Street barn 7-9-åringar, Tors ESBO (+ Lö show 7-9) 
Grupperna uppträder lördagen den 17.12 kl. 19:00 
Var på plats för anmälning senast kl. 17:15 
Träff med läraren: Vid sidan av scenen kl. 17:45 
Generalrepetition: lördag 17.12 kl. 18.00 -18.25 
Kläder: Egen häst-utklädsel. Färger: Brun, svart, vit. Barfota. 
Programmets namn: Hästar - Askungen 

  
Jag träffar mina elever vid sidan av scenen före generalrepetitionen. Var på plats i tid, så att ni hinner                   
anmäla er. Läs noggrant igenom tiderna och anvisningarna, så att ni vet var och när ni ska befinna er                   
någonstans. Efter generalrepetitionen förflyttar sig eleverna till caféet eller publiken med sina            
föräldrar. Bestäm mötesplats och tidpunkt med ert barn innan. Innan uppvisningen börjar, ses vi              
bredvid scenen kl. 18.50. 
  
Anmälningen till höstens lektioner börjar den 19.12, bekanta dig med läsordningen på dansskolans             
internetsidor! 
  

Biljettförsäljning – köp din biljett på förhand! 
  

Biljettförsäljningen till uppvisningarna börjar den 17.11. Biljetterna kan köpas på nätet från            
www.lippuagentti.fi eller vid Lippuagenttis försäljningsställen. Biljetter säljs inte vid dansskolan. För mer            
information om biljettförsäljningen och uppvisningarna, se dansskolans internetsidor! 
  
Biljetter för vårdnadshavare 
Föräldrar som har uppträdande barn i åldern 3-6 får i anknytning till anmälan vid idrottshallen en gratis                 
biljett till den uppvisning som barnet uppträder i. Har man två barn som uppträder i samma uppvisning,                 
fås två biljetter. Denna biljett är inte en ”fribiljett” utan föräldern i fråga har ansvar över barnet hela                  
dagen, såväl i omklädningsrummet som på andra ställen i idrottshallen. 
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Om ditt barn går på 7-8 eller 9-10-åringars lektioner men fortfarande är 6 år gammal, ber vi                 
vårdnadshavaren ta kontakt med kontoret före den 3.12, så att eventuell biljett för vårdnadshavaren kan               
ges.  
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