Hyvät oppilaat ja vanhemmat,
Joulun oppilasnäytökset järjestetään 14.–15.12.
Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti:

Pasilan

Urheiluhallilla (Radiokatu 22).

Street lapset 7-9v (Helsinki ma, Espoo ti & Vantaa ke)
Ryhmät esiintyvät osana tanssisatua “Professori
14.12.2019 klo 18.15 alkavassa näytöksessä.

P.Ösilö

&

AIKAMATKA”

lauantaina

Esityksen nimi: Muumiot
Vaatteet: Valkoiset tai mahdollisimman vaaleat vaatteet. Kuvalliset paidat voi kääntää
nurinkurin. Halutessaan asuun voi myös lisätä “muumiomaista” stailausta sitomalla valkoisia
kangassuikaleita tai vaikka sideharsoa kehon ympärille. Hiukset pois silmiltä, jotta iloiset
ilmeet näkyvät yleisölle paremmin. Tanssilenkkarit (värillä ei väliä).
Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 16.20 - 16.30 välisenä aikana. Olen
ilmoittautumispisteellä antamassa ohjeistusta kuinka löydätte perille esiintymisalueelle.
Tapaaminen opettajan kanssa lavan reunalla klo 17.05, josta tanssijat asetellaan
aloitusasemiin kenraalia varten.
Kenraaliharjoitus
esiintymisvaatteet
päällä
samana
päivänä
klo
17.15-17.45.
Kenraaliharjoitusten jälkeen oppilaat siirtyvät vanhempien luokse katsomoon tai kahvioon.
Katsomoon tarvitaan pääsylippu jo kenraalin aikana. Sopikaa treffiaika ja -paikka lapsenne
kanssa etukäteen. Tässä vaiheessa on hyvä hetki huolehtia tanssijan viimehetken
vessareissuista, tsemppifemmojen heittämisestä sekä pienestä eväshetkestä.
Tanssijat kokoontuvat uudestaan lavan reunalla juuri ennen näytöksen alkua klo 18.05, jolloin
heidät asetellaan taas aloitusasemiin esiintymistä varten.
Pidämme kauden viimeisellä tunnilla tanssijoiden kanssa pikkujoulut, jolloin treeneihin voi
ottaa mukaan jotain pientä evästä. Noin 10min ennen tunnin päättymistä pidämme myös
vanhemmille näytökseen liittyvän info-hetken, jolloin käymme käytännön asioita vielä yhdessä
läpi. (Maanantain ryhmät 9.12, tiistain ryhmät 10.12 ja keskiviikon ryhmät 11.12)

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
3–4 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!
Tanssillista joulun aikaa kaikille!
Terkuin,
Sarppa
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