
 

 
Hyvät oppilaat ja vanhemmat, 
 

Joulun oppilasnäytökset järjestetään 15.–16.12. Pasilan Urheiluhallilla (Radiokatu 22).  

Kaikki Street 7-9v ryhmäni yhdistyvät näytökseen yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi ja ovat           

osana lasten kokonaisuutta “Joulun yllätyspaketti”.  

Ohessa infoa esiintymisestä: 

 

  

Street 7-9v (Espoo, ti) ja Street 7-9v (Vantaa, ke) 

 

Esiintyminen sunnuntaina 16.12 klo 14:45 näytöksessä. 

 

Kenraaliharjoitus: sunnuntaina 16.12 klo 13.45 -14.15 (esiintymisvaatteet päällä) 

 

Huomioithan, että esiintyjiä näytöksissä on runsaasti ja näin ollen myös ilmoittautumispisteellä           

saattaa olla ruuhkaa. Jotta pääsemme aloittamaan kenraaliharjoituksen aikataulun mukaisesti,         

niin saavuthan paikalle ilmoittautumaan klo 12.55 - 13.10 välisenä aikana. 

 

Tapaaminen opettajan kanssa esiintymislavan edustalla klo 13.35 

 

Vaatteet: Mustaa ja valkoista pohjaksi (esim. musta alaosa ja valkoinen yläosa, ei väliä onko              

pitkä- vai lyhythihainen paita) ja siihen päälle joulukoristeita oman mielen mukaan. Jaloissa            

sisälenkkarit ja hiukset pois silmiltä jotta iloiset hymyt näkyvät yleisölle paremmin. 

 

Esityksen nimi: Joulukoristeet (Osana lasten kokonaisuutta “Joulun yllätyspaketti”) 

 

Mikäli tanssijat haluavat harjoitella omatoimisesti, niin kappale on Run-D.M.C - Christmas is. 

 

Kenraaliharjoitusten jälkeen tanssijat siirtyvät vanhempiensa luokse esim. kahvioon ja tässä          

vaiheessa on hyvä huolehtia viime hetken vessareissuista, evästyksistä sekä tuttujen ja           

tuntemattomien tsemppaamisesta. 

 

Tapaaminen opettajan kanssa lavan edustalla klo 14.30, jolloin tanssijat asettuvat          

aloitusasemiin molemmille puolille esiintymislavaa. 

  

Ilmoittautuminen kevätkauden tunneille alkaa 18.12. Tutustu ilmoittautumistiedotteeseen       

tanssikoulun kotisivuilla marras-joulukuussa! 

 

 

 
Lipunmyynti - osta lippusi ennakkoon edullisemmin! 
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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. 

 

Huoltajaliput 

3–4 ja 5–6 vuotiaiden ryhmissä esiintyvän lapsen huoltaja saa Pasilan Urheiluhallilla 

ilmoittautumisen yhteydessä yhden ilmaisen huoltajalipun/esiintyvä lapsi siihen näytökseen, 

jossa hänen lapsensa esiintyy. Huoltajalippu velvoittaa huoltajan huolehtimaan lapsestaan 

pukuhuoneessa ja muualla Pasilan Urheiluhallilla näytöspäivän ajan. Kyseessä ei siis ole 

varsinainen vapaalippu. Jos oppilas on 6vuotias, mutta käy 7–9 vuotiaiden tai 7–12 

vuotiaiden tunneilla, pyydämme huoltajaa olemaan yhteydessä toimistoon huoltajalipusta 

sopimiseksi 5.12. mennessä! 
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