Bästa elever och föräldrar,
Julens dansuppvisningar äger rum lördagen den 16.12 och söndagen den 17.12 i Pasilan Urheiluhalli,
Radiogatan 22. Mina grupper uppträder enligt följande:
Show&Street barn 5‐6‐åringar, Tors ESBO (+ lö Show 5‐6v)
Gruppen uppträder lördagen den 16.12 kl. 12:00
Var på plats för anmälning senast kl. 10:20
Träﬀ med läraren: Vid sidan av scen kl. 10:50
Generalrepe on: Lördag 16.12 kl. 11:00‐11:30
Kläder: Svarta kläder, duk fås på plats av läraren. Barfota.
Programmets namn: Norrsken (Revontulet, Lasten kokonaisuus)
Show&Street barn 7‐9‐åringar, Tors ESBO (+ Show 7‐9v, Noora Pohjanen)
Gruppen uppträder lördagen den 16.12 kl. 15:30
Var på plats för anmälning senast kl. 14:05
Träﬀ med läraren: Vid sidan av scen kl. 14:35
Generalrepe on: Lördag 16.12 kl. 14:45‐15:15
Kläder: Gråa kläder. Alterna vt valfri varg‐utklädnad (inte nödvändig). Barfota.
Programmets namn: Vargar (Sudet, Lasten kokonaisuus)

Jag träﬀar mina elever vid sidan av scenen före generalrepe onen. Var på plats i d, så a ni hinner
anmäla er.
5‐6 åringar: E er generalrepe onen förﬂy ar sig eleverna ll sina föräldrar, bestäm mötesplats och
dpunkt med ert barn innan. Innan uppvisningen börjar, träﬀas vi bredvid scenen kl 11.50.
7‐9 åringar: Endast 15 min mellan generalrepe on och uppvisning. Eleverna kan vänta på a
uppvisningen börjar bredvid scenen llsammans med läraren. Toale besök etc. sköts llsammans med
vårdnadshavare.
Anmälningen ll höstens lek oner börjar den 19.12, bekanta dig med läsordningen på dansskolans
internetsidor!
Bilje örsäljning – köp din bilje förmånligare på förhand!
Bilje örsäljningen ll uppvisningarna börjar den 16.11. Bilje erna kan köpas på nätet från www.lippuagen .ﬁ eller
vid Lippuagen s försäljningsställen. Bilje er säljs inte vid dansskolan. För mer informa on om bilje örsäljningen och
uppvisningarna ﬁnner du på dansskolans internetsidor!
Bilje er för vårdnadshavare
Föräldrar som har uppträdande barn i åldern 3‐6 får i anknytning ll anmälan vid idro shallen en gra s bilje ll den
uppvisning som barnet uppträder i. Har man två barn som uppträder i samma uppvisning, fås två bilje er. Denna bilje
är inte en ”fribilje ” utan föräldern i fråga har ansvar över barnet hela dagen, såväl i omklädningsrummet som på
andra ställen i idro shallen.
Om di barn går på 7‐10 åringars lek oner men for arande är 6 år gammal, ber vi vårdnadshavaren ta kontakt med
kontoret före den 7.12, så a eventuell bilje för vårdnadshavaren kan anordnas.
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