Hyvät oppilaat ja vanhemmat,
Joulun oppilasnäytökset järjestetään 14.–15.12. Pasilan Urheiluhallilla (Radiokatu 22). Ryhmäni esiintyvät näytöksissä
seuraavasti:
Tiistain Show Jazz 13-15v keskitaso yhdessä keskiviikon ryhmän kanssa
Ryhmä esiintyy sunnuntaina 15.12. klo 14.30 näytöksessä.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan viimeistään klo 11.45 Tapaaminen opettajan kanssa lavan vieressä klo 12.10
esiintymisvaatteissa.
Kenraaliharjoitus: sunnuntaina klo 12.25-12.35
Vaatteet: Mustat housut, musta poolopaita. Hiukset puoliponnarilla. Tanssi tanssitaan paljain jaloin.
Esityksen nimi: Kupla
Huom! Ylimääräiset maksuttomat harjoitukset ke 11.11. Espoon toimipisteessä klo 16.30-17.30 salissa 2.
Tiistain Show 7-8v yhdessä keskiviikon ryhmäni kanssa
Ryhmä esiintyy sunnuntaina 15.12. klo 14.30 näytöksessä osana Lastenkokonaisuutta: Professori P. Ösilö &
AIKAMATKA. Lapset ovat tarinassa Pyramidin Rakentajat.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan viimeistään klo 12.45 Tapaaminen opettajan kanssa ilmoittautumispisteellä klo
13.00.
Kenraaliharjoitus: sunnuntaina klo 13.30-14.00. Kenraaliharjoituksen jälkeen lapsilla on 15min vapaa-aikaa ennenkuin
näemme uudestaan lavan vieressä klo 14.15. Sovittehan lapsenne kanssa missä tapaatte tuon pienen tauon aikana
(esim. kahviossa tai katsomossa).
Vaatteet: Mustat housut, kirkaskuosinen yläosa, naru vyötäröllä. Hiukset korkealla siistillä ponnarilla.
Huom! Ylimääräiset maksuttomat harjoitukset ke 11.11. Espoon toimipisteessä klo 18.30-19.15 salissa 2. Olisi
mahtavaa jos ainakin suurin osa ryhmästä pääsisi paikalle.
Tiistain Show 10-12v keskitaso yhdessä maanantain ja keskiviikon ryhmien kanssa
Ryhmä esiintyy sunnuntaina 15.12. klo 10.45 näytöksessä.
Paikalle on tultava ilmoittautumaan viimeistään klo 8.30 Tapaaminen opettajan kanssa lavan vieressä klo 9.00
esiintymisvaatteissa.
Kenraaliharjoitus: sunnuntaina klo 9.30-9.40
Vaatteet: Mustat housut, musta hihaton paita, johon eteen ommeltu pinkki paljettikangas. Hiukset korkealla
ponnarilla. Tanssi tanssitaan paljain jaloin.
Esityksen nimi: Clap Your Hands.
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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