Hyvät oppilaat ja vanhemmat,
Joulun oppilasnäytökset järjestetään 15.–16.12.
Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti:

Pasilan

Urheiluhallilla

(Radiokatu 22).

STREET JUNIORIT KESKITASO, 1015 vuotiaat, Helsinki, keskiviikko
Ryhmäni esiintyy lauantaina 15.12. klo 14.45 näytöksessä.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 13.00  13.45 välisenä aikana.
Tapaaminen opettajan kanssa:
Ilmoittautumispisteen portaikon alapäässä oleva aula, lähellä pukuhuone ja muita tiloja
klo 14.05
Kenraaliharjoitus: lauantaina 15.12 klo 14.15–14.20
Vaatteet ja muu info:
Mustat tai valkoiset kengät (jos ei löydy ja ei saa lainaksi niin muun väriset kengät ovat ok),
musta alaosa (housut, materiaalilla ei väliä), valkoinen yläosa (rento,isohko kauluspaita) ja
alle tarvittaessa jos näkyy läpi niin musta/valkoinen hihaton toppi, musta rusetti.
Ennenkuin lähdette “shoppailemaan” niin katsokaa oma ja muiden vaatekaappi läpi, jotta
voitte esim. lainata vaatteita. Mustaa kuminauhaa käsiin+jalkoihin ja punaista nauhaa
kampausta varten. Kampaus ja muu esiintymislookki käydään suullisesti tunneilla läpi.
Tarvittaessa oppilaat voivat ottaa tanssitunneilla luvallani esim. kännykkään muistiinpanoja ja
kuvia, jotta kotona on helpompi laittaa itsensä valmiiksi.
Itse tulen esiintymispäivänä paikan päälle viime tipassa muun pakollisen menon takia niin
odottakaa kärsivällisesti minua. Kenraali on hyvin lähellä näytöksen alkua ja ryhmäni esiintyy
näytöksen alkupuolella niin suosittelen olemaan kenraaleissa jo hyvin valmis esiintymislookin
kanssa.
Syyskauden viimeinen tanssitunti minun osaltani on keskiviikkona 12.12. ja tuolloin toivon että
kaikki oppilaani, jotka ovat mukana oppilasnäytöksessä, niin pukeutuvat viimeiselle tunnille
esiintymislookkiin jotta nään miltä kokonaisuus näyttää ja voin antaa vielä tuolloin ns.
viimeiset vinkit ja korjaukset. Tuolloin myös pidämme minun tunnillani pikkujoulut ja oppilaat
voivat tuoda herkkuja mukana kohtuullisesti ja pukea tonttulakin tmv päälle, jos haluaa.
Esityksen nimi: Puppets
Haen oppilaani ilmoittautumispisteen portaikon alapäässä olevasta aulasta,
lähellä pukuhuone ja muita tiloja klo 14.05.
Tulkaa paikalle viimeistään klo 13.45, jotta ehditte ilmoittautua.
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Kenraaliharjoitusten jälkeen oppilaat siirtyvät vanhempien luokse esim. katsomoon tai
kahvioon. Sopikaa treffiaika ja paikka lapsenne kanssa etukäteen. Kenraali ja näytöksen alku
ovat sen verran lähellä toisiaan että heti kun kenraalit ovat ohi niin käykää tekemässä
viimeiset lookin ja muuvien tsekkaukset kuntoon, jos tarve.
Oppilaat voivat seurata näytöksen alkua “oppilas katsomossa”, joka on yleisöstä katsottuna
vasemmalla puolella lavaa ja katsomo on lattiatasolla.
Oppilaiden pitää tulla ja olla valmiina alaaulassa, (josta noudan oppilaat mm. kenraaleihin,
lavalle) klo 15.00.
Sieltä siirrymme yhdessä lavan taakse odottamaan omaa esiintymis vuoroa.
Älkää myöhästykö!
Monesti kysytään valokuvista ja videoista liittyen esitykseen ja näytökseen niin
voitte kuvata kenraaleissa ja itse näytöksessä esitystä.
Jos teille tulee kysyttävää ja varmistettavaa niin kysykää tanssitunneilla tai tarvittaessa voitte
meilata minulle mariaserenajarvinen@hotmail.com. Vastaan meileihin aina niin pian kuin
mahdollista. Vielä tiedoksi, jos tämä tiedote häviää niin löydätte samat infot mm. StepUp
Schoolin nettisivuilta tai tanssikoulun sali 3 (Hki) ulkopuolelta seinältä.
Ilmoittautuminen kevätkauden tunneille alkaa 18.12. Tutustu ilmoittautumistiedotteeseen
tanssikoulun kotisivuilla marrasjoulukuussa!

Lipunmyynti  osta lippusi ennakkoon edullisemmin!
Lipunmyynti esityksiin alkaa 13.11. Lippuja voi ostaa Lippuagentin verkkokaupasta
www.lippuagentti.fi tai Lippuagentin myyntipisteistä. Lippuja ei ole myynnissä tanssikoululla.
Tarkemmat tiedot lipunmyynnistä ja oppilasnäytöksistä löytyvät tanssikoulun kotisivuilta.

Tanssien,
Maria
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