
 
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   3-4v.,   torstai,   Espoo  
Ryhmän   esitys   kuvataan   ryhmän   normaalilla   tanssitunnilla    10.12 .  
 
Ryhmän   esityksen   nimi   on    “Tontun   päivä”  
Toivon,  että  oppilaat  laittavat  kuvauspäivänä  päälleen  oman  tonttuasun.  Asussa  voi  olla            
punaista,  harmaata,  valkoista  ja  mustaa.  Pitkät  hiukset  voi  laittaa  saparoille,  ellei  halua  laittaa              
tonttulakkia.   Tanssi   tanssitaan   paljain   jaloin   tai   tanssitossut   jalassa.   
 
Show   &   Street   5-6   år    &   Show   5-6v.,   torstai,   Espoo  
Ryhmän   esitys   kuvataan   ryhmän   normaalilla   omalla   tanssitunnilla    10.12 .  
 
Ryhmän   esityksen   nimi   on    “Lelulaatikko   salat   /   Leksakslådans   hemlighet”  
Lapset  saavat  itse  valita,  mitä  lelua  esittävät  ja  pukeutuvat  leluksi.  Esim.  nukella  voi  olla               
tanssimekko   ja    saparot.   Nallella   ruskea/harmaa   vaatetus   jne.   Tanssi   tanssitaan   paljain   jaloin.  
 
Street   5-6v.,   maanantai,   Vantaa  
Ryhmän   esitys   kuvataan   ryhmän   normaalilla   omalla   tanssitunnilla    7.12 .  
 
Ryhmän   esityksen   nimi   on    “Pingviinien   tanssi”  
Kuvaukseen  päälle  tulee  laittaa  mustavalkoista  vaatetta.  Pitkät  hiukset  omalla  tavalla  kiinni,            
jos   löytyy   voi   laittaa   lippiksen   päähän!   Jalkoihin    tanssilenkkarit.  
 
Kuvauspäivänä   saa   ottaa   mukaan   oman   pehmolelun   yleisöön   istumaan!  
 
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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Street   7-9v.,   maanantai,   Vantaa  
Ryhmän   esitys   kuvataan   ryhmän   normaalilla   omalla   tanssitunnilla    7.12 .  
 
Ryhmän   esityksen   nimi   on   “Paavo   Pesusieni   ja   Patrik   pikkujouluissa”  
Kuvaukseen  tulee  laittaa  päälle  musta  alaosa,  tanssilenkkarit,  keltainen  tai  pinkki  yläosa.            
Tonttulakki   tai   punainen   pipo   päähän.  
 
 
Show   &   Street   7-9v.,   lauantai,   Helsinki   
Ryhmän   esitys   kuvataan   ryhmän   normaalilla   omalla   tanssitunnilla    28.11 .  
 
Ryhmän   esityksen   nimi   on   “Sugar   Rush”  
Kuvaukseen  tulee  laittaa  päälle  värikästä  vaatetta.  Tanssijat  esittävät  erilaisia  karkkeja,  eli  voi             
pukeutua  esim.  hattaraksi  (pinkkiä),  polkkakarkiksi  (punaista  ja  valkoista)  tai  miksikä  itse            
haluaa.  Hiukset  tulee  laittaa  omalla  tavalla  kiinni,  ja  saa  itse  päättää  tanssiiko  paljain  jaloin  tai                
tanssilenkkareilla.  
 
 
Kuvauspäivänä   saa   ottaa   mukaan   oman   pehmolelun   yleisöön   istumaan!  
 
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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