Bästa elever och föräldrar,
Vårens dansuppvisningar arrangeras 2528.5 i Pasilan Urheiluhalli (Radiogatan 22). Mina
grupper uppträder enligt följande:
Show och Street barn 56 år, Tors Esbo
Gruppen uppträder: Söndagen den 28.5 kl 11.00
Anmälning på plats senast kl 9.25
Träff med läraren: Vid sidan av scenen kl 9.50
Generalrepetition: Sö 28.5 kl 10.00–10.30
Kläder: Varje elev får själv välja vilken typ av leksak de vill föreställa (t.ex. gosedjur, docka,
spiderman..), Utklädnad enligt val. Barfota/inneskor.
Uppvisningens namn: Lelut/Leksaker (Lasten kokonaisuus, Peter Pan)
Show och Street barn 79 år, Tors Esbo (+ Street 79v Lö Hki)
Gruppen uppträder: Söndagen den 28.5 kl 11.00
Anmälning på plats senast kl 9.20
Träff med läraren: Vid sidan av scenen kl 9.50
Generalrepetition: Sö 28.5 kl 10.00–10.30
Kläder: Randig övredel (vitröd/blå/svart), svart nedredel, inneskor. Använd fantasin och
tillsätt sjörövaraccessoarer om du vill!
Uppvisningens namn: Merirosvot/Sjörövare (Lasten kokonaisuus, Peter Pan)

Vi träﬀas vid sidan av scenen före generalrepe onen. Var på plats i d så a du hinner anmäla dig.
E er generalrepe onen förﬂy ar sig eleverna ll sina föräldrar. Bestäm plats och dpunkt med di
barn i för d. Samling vid sidan av scenen kl 10.50 innan uppvisningen börjar. E er Peter Pan‐ spektaklet
får eleverna förﬂy a sig ll sina föräldrar i publiken.
Anmälning till höstterminens lektioner börjar 31.5. Mer information finns på dansskolans hemsida!
Biljettförsäljning  Köp din biljett billigare på förhand!
Biljettförsäljningen börjar den 3.5. Biljetter kan köpas på www.lippuagentti.fi eller vid Lipunmyynti:s
biljettförsäljningskontor. Biljetter kan ej köpas på dansskolan. Mer information om biljettförsäljningen och
våruppvisningarna finner du på dansskolans hemsida!
Biljett för vårdnadshavare
Föräldrar som har barn i åldern 36 får i samband med anmälningen i idrottshallen en biljett för
vårdnadshavare per uppträdande barn till den uppvisning barnet/barnen deltar i. Denna biljett förpliktigar
föräldern att ansvara för barnet i idrottshallens utrymmen under uppvisningsdagen. Om eleven är 6 år
gammal men deltar i en grupp för 79 åringar, och en biljett för vårdnadshavare anses vara nödvändigt,
önskas föräldern ta kontakt med kontoret senast 15.5.
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