
 
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:  
  
Show   jazz   kt,   13-15v,   Helsinki,   ke  
Ryhmän   esitys   kuvataan   ryhmän   normaalilla   tanssitunnilla   2.12.  
 
Toivon,  että  oppilaat  laittavat  kuvauspäivänä  päälleen  seuraavat  vaatteet:  Vaatteiden  väreinä           
valkoista,   beigeä,   ruskeaa   ja   harmaata.   Ei   tarvitse   olla   kaikkia   värejä,   mutta   jotain   näistä.   
 
Show,   5-6v,   Vantaa,   la  
Ryhmän   esitys   kuvataan   ryhmän   normaalilla   tanssitunnilla   5.12.  
 
Toivon,  että  oppilaat  laittavat  kuvauspäivänä  päälleen  seuraavat  vaatteet:  Tanssin  aiheena           
henkiin  heräävä  joulutaulu  eli  oma  jouluvaatetus  sen  mukaan  mitä  aikoo  taulussa  esittää  (saa              
itse  valita),  esim.  jos  haluaa  olla  joulukuusi  niin  vihreät  vaatteet,  joulupukille  punaista  ja              
valkoista,  piparkakulle  ruskeaa  ja  voi  askarrella  omat  kuorrutukset  yms.  Vain  mielikuvitus  on             
rajana   :)  
 
Show,   7-9v,   Vantaa,   la  
Ryhmän   esitys   kuvataan   ryhmän   normaalilla   tanssitunnilla   5.12.  
 
Toivon,  että  oppilaat  laittavat  kuvauspäivänä  päälleen  seuraavat  vaatteet:  Ruskeat  vaatteet,           
jos  ei  löydy  ruskeaa  niin  voi  laittaa  myös  harmaata  tai  mustaa.  Halutessaan  voi  askarrella               
itselleen   poronsarvet.  
 
Show   alkeet,   10-15v,   Vantaa,   la  
Ryhmän   esitys   kuvataan   ryhmän   normaalilla   tanssitunnilla   5.12.  
 
Toivon,  että  oppilaat  laittavat  kuvauspäivänä  päälleen  seuraavat  vaatteet:  Vaatteiden  väreinä           
valkoista,   punaista   ja   mustaa.   
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Show   jazz   kt,   13+,   Vantaa,   la  
Ryhmän   esitys   kuvataan   ryhmän   normaalilla   tanssitunnilla   5.12.  
 
Toivon,  että  oppilaat  laittavat  kuvauspäivänä  päälleen  seuraavat  vaatteet:  Vaatteiden  väreinä           
valkoista,   beigeä,   ruskeaa   ja   harmaata.   Ei   tarvitse   olla   kaikkia   värejä,   mutta   jotain   näistä.  
 
 
 
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!  
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