
 
Hyvät   oppilaat   ja   vanhemmat,  
 
Joulun  oppilasnäytökset järjestetään  14.–15.12.  Pasilan  Urheiluhallilla  (Radiokatu  22).  Ryhmät          
esiintyvät   näytöksissä   seuraavasti:  
  
SkidiSKO  
Ryhmä   esiintyy    lauantaina    klo    10.45    näytöksessä.  
Paikalle   on   tultava   ilmoittautumaan   klo    9.15-9.45    välisenä   aikana   
Tapaaminen   opettajan   kanssa:   lavan   vieressä   klo   10.00  
Kenraaliharjoitus:    lauantaina   klo   10.15-10.25  
Vaatteet: musta  alaosa,  valkoinen  StepUp  t-paita,  tanssilenkkarit  ja  hiukset  kahdelle           
“nutturalle”   ylös.   Lyhyillä   hiuksilla   voi    olla   auki.   Lisäämme   poskiin   paikan   päällä   glitteriä.  
Esityksen   nimi:   I   gotta   dance  
 
Esitystä   voi   harjoitella   biiseihin:   I   Gotta   Dance   (Dave   Aude   Remix)   -   Mackz   
ja   Jump   -   Kriss   Kross  
 
Urheiluhallilla   on   hyvä   pitää   skidisko-collegea   päällä,   niin   löydetään   tanssijat   nopeasti.  
 
Tulkaa  paikalle  viimeistään  klo  9.45  (puoli  tuntia  ennen  tapaamisaikaa),  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.   
 
Ryhmä  esiintyy  neljäntenä  ja  lapset  ovat  vanhempien  vastuulla  kaksi  ensimmäistä  esitystä,            
jonka   jälkeen   kokoonnutaan   lavan   viereen.  
  
 
 
 
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.  
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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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