Hyvät oppilaat ja vanhemmat,
Joulun oppilasnäytökset järjestetään 14.–15.12. Pasilan Urheiluhallilla (Radiokatu 22).
Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti:

Street & Show, 7-9v, Helsinki, lauantai
Ryhmä esiintyy lauantaina klo 10.45 näytöksessä.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo välisenä 8.45 -9.10 aikana
Tapaaminen opettajan kanssa: Lavan vieressä klo. 9.35
Kenraaliharjoitus: lauantaina klo. 9.45-10.15
Vaatteet: Ruskeat tai mustat vaatteet ja heijastinliivi (saa esim. prismasta 3€)
Esityksen nimi: Lastenkokonaisuus - Pyramidin rakentajat
Tapaan oppilaani lavan vieressä klo. 9.35. Tulkaa paikalle viimeistään klo. 9.10, jotta ehditte
ilmoittautua. Kenraaliharjoitusten jälkeen oppilaat siirtyvät vanhempien luokse katsomoon tai
kahvioon. Katsomoon tarvitaan pääsylippu jo kenraalin aikana. Sopikaa treffiaika ja -paikka
lapsenne kanssa etukäteen. Kokoontuminen lavan vieressä ennen näytöksen alkua.
Show & Acrobatics, 10-12v avoin taso, Helsinki, lauantai
Ryhmä esiintyy lauantaina klo 14:30 näytöksessä Katariinan ryhmien kanssa.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 11.30-11.45 välisenä aikana
Tapaaminen opettajan kanssa: Lavan vieressä klo. 12.10
Kenraaliharjoitus: lauantaina klo 12.25-12.35
Vaatteet: värikkäät yksiväriset paidat esim. neonvärejä/pinkkiä/keltaista/vihreää, musta
alaosa
Hiukset: korkealla ponnarilla
Esityksen nimi: Indestructible
Tapaan oppilaani lavan vieressä klo.12.10.
Tulkaa paikalle viimeistään klo. 11.45, jotta ehdit ilmoittautua.

Ilmoittautuminen kevätkauden tunneille alkaa 16.12. Tutustu ilmoittautumistiedotteeseen
tanssikoulun kotisivuilla joulukuussa!
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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
3–6-v 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 tunneilla, pyydämme huoltajaa
olemaan yhteydessä toimistoon huoltajalipusta sopimiseksi 4.12. mennessä!
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