Hyvät oppilaat ja vanhemmat,
Joulun oppilasnäytökset järjestetään lauantaina 16.12. ja sunnuntaina 17.12. Pasilan
Urheiluhallilla (Radiokatu 22). Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti:
Tunnin nimi
Street 1012
Street 1315
Street 1315
Street 1315
Street 1012
Street 1012

keskitaso, Espoo, Tiistai
alkeet, Espoo, Tiistai
keskitaso, Espoo, Tiistai
alkeet, Hki, Keskiviikko
alkeet, Hki, Keskiviikko
keskitaso, Hki, Keskiviikko

Kaikki ryhmäni esiintyvät lauantaina 16.12 klo 12.00 näytöksessä.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 9.3010.05 välisenä aikana (koskee kenraalia).
Tapaaminen opettajan kanssa: Ilmoittautumispisteen “alapuolella” , portaat , klo 10.20
(älä myöhästy!)
Kenraaliharjoitus: lauantaina 16.12 klo 10.30  10.50.
Vaatteet: Mustat verkkarit taikka farkut. Materiaalilla ei väliä, kunhan voi tanssia. Mustat
lenkkarit jos on. Jos ei ole niin lenkkarit joilla treenaa normaalisti tanssitunneilla. Keltainen
sadetakki ja jos ei löydy niin keltainen huppari on ok. Ilman kuvia ja isompia tekstejä. Jos ei
millään löydy keltaista sadetakkia taikka hupparia niin toivoisin oppilailla olevan sadetakit
päällä. Keltainen väri liittyy leffan hahmoon jota oppilaat kuvastavat esityksessä niin siksi
värillä on väliä. Mitään ei tarvitse ostaa vaan kysykää lainaan jne. Asuista ylipäätänsä,
hiuksista, meikeistä jaan suullista infoa tanssitunneilla. Muistakaa kysyä jos epäselvää.
Esityksen nimi: “Klassikko“
Haen oppilaani ilmoittautumispisteen alapuolelta, portaiden luota (alaaula) klo 10.20. Tulkaa
paikalle viimeistään klo 10.05 , jotta ehditte ilmoittautua. Kenraalit vedetään esitysvaatteilla.
Tukan ja meikin ei tarvitse olla tuolloin valmis.
Kenraaliharjoitusten jälkeen siirrytään yhdessä jonnekkin sivuun jossa annan viime hetken
vinkit esitykseen ja sovitaan paikka sekä aika jossa nähdään ja otetaan valokuvat muistoksi .
Sen jälkeen valmistaudutaan lavalle menoon. Kun tämä ohi (kenraali ja esitys) niin oppilaat
siirtyvät vanhempien luokse katsomoon tai kahvioon. Sopikaa treffiaika ja paikka lapsenne
kanssa etukäteen.
Tapaaminen opettajan kanssa alaaulassa (portaat) ennen näytöksen alkua klo 11.50.
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Extra treenit pidetään keskiviikkona 6.12 klo 13.00  15.00 StepUp School Espoossa
(sali 3). Piispanportti 12 B, Matinkylä. Paikalle kannattaa tulla noin 15min.ennen treenien
alkua. Ovikello ei kuulu kuin toimistotiloihin, joten jos ovea ei tulla heti avaamaan niin odottele
rauhassa ja paina ovikelloa rauhassa uudestaan taikka koputtele oveen. Ovi on lasinen ja
näkee sisälle. Treenit ovat ilmaiset ja treenataan esiintymisvaatteilla. Pientä evästä voi ottaa
mukaan. Esitys on kaikkien ryhmien kokonaisuus joka myös tanssitaan Nikolaksen oppilaiden
kanssa ja paikalla olo olisi suotavaa.
Ilmoittautuminen kevätkauden tunneille alkaa 19.12. Tutustu ilmoittautumistiedotteeseen
tanssikoulun kotisivuilla joulukuussa!

Lipunmyynti  osta lippusi ennakkoon edullisemmin!
Lipunmyynti esityksiin alkaa 16.11. Lippuja voi ostaa Lippuagentin verkkokaupasta
www.lippuagentti.fi tai Lippuagentin myyntipisteistä. Lippuja ei ole myynnissä tanssikoululla.
Tarkemmat tiedot lipunmyynnistä ja oppilasnäytöksistä löytyvät tanssikoulun kotisivuilta.

Terkuin,
Maria
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