
 
Hyvät   oppilaat   ja   vanhemmat,  
 
Joulun  oppilasnäytökset järjestetään  14.–15.12.  Pasilan  Urheiluhallilla  (Radiokatu  22).         
Ryhmäni  esiintyvät La  14.12.  klo  18.15 näytöksessä  Lastenkokonaisuudessa  Professori  P.           
Ösilö   &   AIKAMATKA:  
  
Ma   3-4v   show:   Dinosaurukset  
 
Paikalle   on   tultava   ilmoittautumaan   klo    16.45   -   17.00    välisenä   aikana  
Tapaaminen   opettajan   kanssa:    Ilmoittautumispisteessä.  
Kenraaliharjoitus:    klo   17.15-17.45  
Vaatteet: Jokainen  saa  ideoida  oman  dinosaurusasun,  huom!  voit  käyttää  tanssitunnilla           
käyttämääsi  pukua  (et  tarvitse  häntää,  mutta  jos  haluat  voit  sellaisen  itsellesi  tehdä),  saa  olla               
röyhelöhametta,  glitteriä,  kyseessä  on  “discoshow”  dinot.  Paljaat  jalat  tai  tossut,  hiukset  niin             
kuin   haluat.  
 
Ma   5-6v   show:   Tulet  
 
Paikalle   on   tultava   ilmoittautumaan   klo    16.30   -   16.50    välisenä   aikana  
Tapaaminen   opettajan   kanssa:    Ilmoittautumispisteessä.  
Kenraaliharjoitus:    klo   17.15-17.45  
Vaatteet: omat  vaatteet  joissa  väreinä  joko  keltaista,  oranssia,  kultaista  tai  punaista  (voi  olla              
yhtä   väriä   tai   kaikkia   näitä,   paljaat   jalat   tai   tossut   (tai   tanssisukat),   hiukset   niin   kuin   haluat.  
 
Ma   7-9v   show:   Pyramidin   rakentajat  
 
Paikalle   on   tultava   ilmoittautumaan   klo    16.30   -   17.00    välisenä   aikana  
Tapaaminen   opettajan   kanssa:    Ilmoittautumispisteessä.  
Kenraaliharjoitus:    klo   17.15-17.45  
Vaatteet: omat  vaatteet  joissa  väreinä  mahdollisimman  vaaleaa  (ei  valkoista)  joko           
vaaleankeltaista,  harmaa,  vaaleanruskea,  vaaleanoranssia,  kultaista  (mielummin  yhtä  väriä         
yläosa   ja   alaosa)   paljaat   jalat   tai   tossut   (tai   tanssisukat),   pitkät   hiukset   ponnarilla.  
 
  
Kenraaliharjoitusten   jälkeen:  
 
3-4v  /  5-6v  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon  tai  kahvioon.  Huoltajat  hakevat             
oppilaat  lavan  luota.  Katsomoon  tarvitaan  pääsylippu  jo  kenraalin  aikana. Kokoontuminen           
opettajan   kanssa   lavan   vieressä   ennen   näytöksen   alkua   klo   18.05.  
 
7-9v  oppilaat sopivat  treffiajan  ja  -paikan  vanhemman  kanssa  etukäteen,  jos  haluatte  nähdä             
ennen  esitystä,  muussa  tapauksessa  oppilaat  ovat  vapaasti  lavan  lähettyvillä  näytöksen  alkuun            
asti.    Kokoontuminen   opettajan   kanssa   lavan   vieressä   ennen   näytöksen   alkua   klo   18.05.  
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Lastenkokonaisuuden   loppukiitosten   jälkeen:  
 
Näytös  jatkuu  vielä  muilla  esityksillä,  mutta  huoltajat  tulevat  hakemaan  3-4v  /5-6v  oppilaat             
lavalta  itselleen  katsomoon.  7-9v  oppilaat  sopivat  huoltajien  kanssa  missä  näkevät.  Näytöstä            
saa   siis   jäädä   katsomaan   oman   esityksen   jälkeen.  
 
 
 
Lipunmyynti   -   osta   lippusi   ennakkoon   edullisemmin!  
  

Lipunmyynti  esityksiin  alkaa  14.11 .  Lippuja  voi  ostaa  Lippuagentin  verkkokaupasta          
www.lippuagentti.fi.  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  6-vuotias,  mutta  käy  7–9  vuotiaiden  tai  7–12             
-vuotiaiden  tunneilla,  pyydämme  huoltajaa  olemaan  yhteydessä  toimistoon  huoltajalipusta         
sopimiseksi   4.12.   mennessä!  
 
 
 
 
  
Ilmoittautuminen  kevätkauden  tunneille  alkaa  16.12.  Tutustu  ilmoittautumistiedotteeseen        
tanssikoulun   kotisivuilla   joulukuussa!  
 
 
 
 
Tanssiniloa   loppukauteen   :)  
t.   Tanssiope   Anu  
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