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

Street 3-4v, ESPOO, KESKIVIIKKO & HELSINKI, TORSTAI
Ryhmä esiintyy sunnuntaina klo 10:45 näytöksessä.
Kenraaliharjoitus Sunnuntaina klo 09:45.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 09:25.
Vaatteet: Esittävät Ritareita: Harmaat housut ja harmaa paita. Kotona voi askarella jesarista ja
pahvista haarniskat, jos ei löydy jo valmista haarniskaa kotoa. Sisäkengät jalkaan.

Street 5-6v, HELSINKI, TORSTAI
Ryhmä esiintyy sunnuntaina klo 18:15 näytöksessä.
Kenraaliharjoitus Sunnuntaina klo 17:15.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 16:45.
Vaatteet: Esittävät Robotteja: Mustat housut ja musta paita. Askarelkaa kotona pahvilaatikosta
robottiasu. Avaa pahvilaatikosta pohja, tee sivuille käden reijät ja yläosaan päänreikä.
Päällystä siten pahvilaatikko jesarilla tai foliolla. Sisäkengät jalkaan.

Boy's Club 5-6v, HELSINKI, TORSTAI
Ryhmä esiintyy sunnuntaina klo 18:15 näytöksessä.
Kenraaliharjoitus Sunnuntaina klo 17:15.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 16:45.
Vaatteet: Esittävät Ritareita: Harmaat housut ja harmaa paita. Askarrelkaa kotona jesarista ja
pahvista haarniskat, jos ei löydy jo valmista haarniskaa kotoa. Sisäkengät jalkaan.

Street 7-9, HELSINKI, TORSTAI
Ryhmä esiintyy Sunnuntaina klo 10:45 näytöksessä.
Kenraaliharjoitus Sunnuntaina klo 09:45
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 09:00.
Vaatteet: Esittävät Muumioita: Valkoiset housut ja valkoinen paita. Voi kietoa itseensä
valkoista kangasta, jotta saamme muumiomaista olemusta esim. vanhasta lakanasta.
Sisäkengät jalkaan.
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Yleistä:
Jokaisella ryhmällä on tapaaminen Heikin kanssa 10 min ennen oman kenraaliharjoituksen ja
10 min ennen oman näytöksen alkua lavan vieressä (katsomosta katsottuna oikealla puolella).
Kenraaliharjoitusten jälkeen 3-4v / 5-6v oppilaat siirtyvät vanhempien luokse katsomoon tai
kahvioon. Huoltajat hakevat oppilaat lavan luota. Katsomoon tarvitaan pääsylippu jo kenraalin
aikana. 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.
Ilmoittautuminen kevätkauden tunneille alkaa 16.12. Tutustu ilmoittautumistiedotteeseen
tanssikoulun kotisivuilla joulukuussa!

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!
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