Hyvät oppilaat ja vanhemmat,
Kevään oppilasnäytökset järjestetään 25.–27.5. Pasilan Urheiluhallilla (Radiokatu 22). Ryhmäni
esiintyvät näytöksissä seuraavasti:
Show, 34v., Helsinki ja Vantaa, ke, to, la
Ryhmä esiintyy sunnuntaina klo 14:30 näytöksessä.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 12:50 mennessä
Tapaaminen opettajan kanssa: Lavan vieressä klo 13:20
Kenraaliharjoitus: sunnuntaina klo 13:30–14:00
Vaatteet: Oma meritähtiasu, värimaailma keltainen ja oranssi, mutta voi myös olla jonkin
muun värinen meritähti mikäli ei keltaista tai oranssia vaatekaapista löydy, paljaat jalat ja
hiukset kiinni niin etteivät tule silmille tanssiessa.
Esityksen nimi: Meritähdet
Show, 56v., Helsinki ja Vantaa, ke , to, la
Ryhmä esiintyy lauantaina klo 10:45 näytöksessä.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 9:05 mennessä
Tapaaminen opettajan kanssa: Lavan vieressä klo 9:35
Kenraaliharjoitus: lauantaina klo 9:45–10:15
Vaatteet: Sininen tai valkoinen yläosa ja musta alaosa, saa laittaa uimalasit halutessaan,
mutta varmistattehan että tanssiminen sujuu lasien kanssa (lasit voi ottaa tanssitunnille
mukaan testattavaksi), paljaat jalat ja hiukset kiinni niin etteivät tule silmille tanssiessa.
Esityksen nimi: Snorklaajat
Show, 79v., Helsinki ja Vantaa, ke, to, la
Ryhmä esiintyy lauantaina klo 18:15 näytöksessä.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 16:30 mennessä
Tapaaminen opettajan kanssa: Lavan vieressä klo 17:05
Kenraaliharjoitus: lauantaina klo 17:15–17:45
Vaatteet: Oman jätskimaun (saa itse valita) värinen yläosa ja musta tai ruskea alaosa, saa
tuunata vapaasti omaa asuaan esim voi tehdä tyllistä jätskipalloja jotka kiinnittää asuun tai
askarrella strösseleitä kiinni omaan paitaan, paljaat jalat ja hiukset kiinni niin etteivät tule
silmille tanssiessa
Esityksen nimi: Jäätelötötteröt
Tapaaminen opettajan kanssa lavan vieressä (yleisöstä katsottuna oikea puoli) 10 minuuttia
ennen kenraaliharjoitusta. Tulkaa paikalle viimeistään puoli tuntia ennen tapaamisaikaa, jotta
ehditte ilmoittautua.
Kenraaliharjoitusten jälkeen oppilaat siirtyvät vanhempien luokse katsomoon tai kahvioon.
Katsomoon tarvitaan pääsylippu jo kenraalin aikana. Sopikaa treffiaika ja paikka lapsenne
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kanssa etukäteen. Kokoontuminen opettajan kanssa lavan vieressä 10 minuuttia ennen
näytöksen alkua.
Ilmoittautuminen syyskauden tunneille
tanssikoulun kotisivuilla toukokuussa!

alkaa

29.5.

Tutustu ilmoittautumistiedotteeseen

Lipunmyynti  osta lippusi ennakkoon edullisemmin!
Lipunmyynti esityksiin alkaa 25.4. Lippuja voi ostaa Lippuagentin verkkokaupasta
www.lippuagentti.fi tai Lippuagentin myyntipisteistä. Lippuja ei ole myynnissä tanssikoululla.
Tarkemmat tiedot lipunmyynnistä ja oppilasnäytöksistä löytyvät tanssikoulun kotisivuilta.
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