
 
Hyvät   oppilaat   ja   vanhemmat,  
 
Koronatilanteen  vuoksi  normaaleja  oppilasnäytöksiä  ei  ole  vielä  mahdollista  järjestää          
turvallisesti  tänä  jouluna.  Alle  16-vuotiaiden  ryhmät  ja  koulutusohjelmaryhmät  valmistavat          
kuitenkin   normaaliin   tapaan   esitykset   kauden   loppupuolella   tanssitunneillaan.  
 
Esitykset  kuvataan  tanssikoululla  kauden  viimeisten  viikkojen  aikana.  Koostamme  jokaisesta          
esityksestä  kyseisen  ryhmän  oppilaille  ja  huoltajille  virtuaalisen  joulutervehdyksen,  joka  löytyy           
salasanan   takaa   StepUp   Onlinesta.  
 
Ryhmäni   esitykset   kuvataan   seuraavasti:  
 
MAANANTAI  Helsinki kaikkien  ryhmien kuvauspäivä  30.11.  Ryhmien  esitykset  kuvataan          
ryhmän   normaalilla   tanssitunnilla.  
 
 
3-4v   Esityksen   nimi:   Tähtikarkit  
 
Toivon,   että   oppilaat   laittavat   kuvauspäivänä   päälleen   seuraavat   vaatteet:   

- Omat  tanssitunnilla  käytetyt  tanssiasut  sopii,  toki  saat  ideoida  asusta  “karkkimaisen”           
esimerkiksi  tytöt:  hiukset  saparolle  ja  ponnari  voi  olla  rusetti,  tyllimekko,  pojat  t-paita,             
shortsit.   

- Kaikilla   paljaat   jalat   tai   tanssitossut/sukat.   Vaatteiden   värit   saa   itse   valita.  
 
 
5-6v    Esityksen   nimi:   Nuket  
 
Toivon,   että   oppilaat   laittavat   kuvauspäivänä   päälleen   seuraavat   vaatteet:   

- Saat  ideoida  oman  nukke  asun  esimerkiksi  hiukset  saparolle  tai  leteille,  juhlamekko,            
pojat   esim.   joku   hahmo   asu   (spiderman,   turtle,   batman,   jne….).  

- Kaikilla   paljaat   jalat   tai   tanssitossut/sukat.  
 
 
7-9v   Esityksen   nimi:   Adam´s   Family  
 
Toivon,   että   oppilaat   laittavat   kuvauspäivänä   päälleen   seuraavat   vaatteet:   

- Musta  yläosa  (saa  olla  lyhythihainen  tai  pitkähihainen,  toppi...)  ja  alaosa  (housut,            
shortsit,  legginsit  tai  saa  laittaa  mustan  hameen),  tytöt  pitkät  hiukset  leteille.  Omat             
valkoiset   hanskat   (puuvillaisia   löytyy   apteekista).   

- Kaikilla   paljaat   jalat   tai   tanssitossut/sukat   (ei   haittaa   vaikka   sukat   on   värikkäät).  
 
 
Jatkuu   toisella   puolella   ->  
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10-15v   Esityksen   nimi:   On   My   Way  
 
Toivon,   että   oppilaat   laittavat   kuvauspäivänä   päälleen   seuraavat   vaatteet:   

- Punainen  yläosa  (saa  olla  lyhythihainen  tai  pitkähihainen,  toppi...)  ja  alaosa  mustat            
(housut,   shortsit,   legginsit),   tytöt   pitkät   hiukset   osittain   kiinni,   muuten   auki.   

- Kaikilla   paljaat   jalat   tai   tanssitossut/sukat   (ei   haittaa   vaikka   sukat   on   värikkäät).  
 
 
 
 
 
Kun  video  on  valmis,  se  julkaistaan  StepUp  Onlinessa.  Ilmoitamme  ryhmän  oppilaille  ja             
huoltajille  sähköpostitse  salasanan,  jolla  he  pääsevät  katsomaan  videon.  Tarkistathan,  että           
sähköpostiosoitteesi   ovat   ajan   tasalla   järjestelmässämme:   oma.stepupschool.fi.  
 
 
 
 
 
 
Tiedotamme  ilmoittautumisista  kevätkaudelle  tarkemmin  joulukuussa.  Käythän  silloin        
lukemassa   tiedotteen   kotisivuillamme!  

 
 
Tanssin   iloa   loppukauteen   :)  
t.   Anu   ope  
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