
  
Hyvät   oppilaat   ja   vanhemmat,   
  

Joulun   oppilasnäytökset     järjestetään   18.–20.12.   Pasilan   Urheiluhallilla   (Radiokatu   22).      
Ilmoittautuminen  kevätkauden  tunneille  alkaa  joulukuussa.  Tiedotamme  ilmoittautumisista         
tarkemmin   mm.   tanssikoulun   kotisivuilla   joulukuussa.   
Ryhmäni   esiintyvät   näytöksissä   seuraavasti:   
    
KESKIVIIKKO,   TAPANILA   

  
Street   10-15v.   alkeet     
Ryhmä   esiintyy    lauantaina    klo    10:45    näytöksessä.   
Esityksen   nimi:   Whatever   
Lauantaina   ilmoittaudutaan   paikan   päälle   klo   8:05.   
Tapaamme  tanssijoiden  kanssa  esiintymislavan  vieressä,  katsomosta  katsottuna  oikealla          
puolella   klo   8:35.   
Kenraaliharjoitus   on    klo   8:45-8:50.   
Sovimme  uuden  kokoontumisajan  kenraaliharjoitusta  ennen,  milloin  ja  minne  kokoonnumme           
ennen   ryhmän   esitysvetoa.     
  

Vaatteet:  Vaaleansiniset  rennot  housut  (esim.  vaaleansiniset  farkut)  ja  punainen  rento  T-paita,             
huppari  tai  pitkähihainen.  Asua  voi  tuunata  esim.  lippiksellä,  paidalla,  jonka  laittaa  lanteille  tai               
farkkutakilla/liivillä.   Pitkät   hiukset   ponnarille.   
  

Street   7-9v.   lapset   
Ryhmä   esiintyy    lauantaina    klo    10:45    näytöksessä   osana   lasten   kokonaisuutta.     
He   ovat   kokonaisuudessa   revontulia.   
Lauantaina   ilmoittaudutaan   paikan   päälle   klo   9:00.   
Tapaamme  tanssijoiden  kanssa  esiintymislavan  vieressä,  katsomosta  katsottuna  oikealla          
puolella   klo   9:35.   
Kenraaliharjoitus   on    klo   9:45-10:15.   
Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon  tai  kahvioon.           
Katsomoon  tarvitaan  pääsylippu  jo  kenraalin  aikana.  Sopikaa  treffiaika  ja  -paikka  lapsenne             
kanssa   etukäteen.     
Kokoontuminen   opettajan   kanssa   lavan   vieressä   ennen   näytöksen   alkua   klo   10:40.   
  

Vaatteet:  tummansiniset  housut  (esim.  tummat  farkut)  ja  tummansininen  T-paita.  Värikäs            
huivi,  jota  pystyy  heiluttamaan  ja  kätkemään  mahdollisimman  hyvin  nykkiin  esim.  max             
30x30cm   huivi.   Huivin   kangas   olisi   hyvä   olla   kevyttä.     
Pitkät   hiukset   leteille   tai   lettikampaukselle.   
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PERJANTAI,   HELSINKI   
  

Street   junnut1   
Ryhmä   esiintyy    lauantaina    klo    10:45    näytöksessä.     
Esityksen   nimi:   Smurffarit   
Lauantaina   paikalle   on   tultava   ilmoittautumaan   klo   8:10.   
Tapaamme  tanssijoiden  kanssa  esiintymislavan  vieressä,  katsomosta  katsottuna  oikealla          
puolella   klo   8:40.   
Kenraaliharjoitus   on    klo   8:50-8:55.   
Kenraaliharjoituksen  jälkeen  sovimme  tanssijoiden  kanssa,  milloin  ja  missä  kokoonnumme           
ennen   esitysvetoa.     
Vaatteet:  Vaaleansiniset  rennot  housut  (esim.  farkut)  ja  valkoinen  rento  T-paita.  Puhumme             
tunneilla   vielä   siitä   tuunataanko   asua   sinisillä   ja/tai   valkoisilla   yksityiskohdilla.   
  
  

Q   CREW   2019-2020   
  

Q   crew   
Ryhmä   esiintyy    lauantaina    klo    15:30    näytöksessä.     
Esityksen   nimi:   String   of   life/Elämänlanka   
Ilmoittautumaan   paikan   päälle   on   tultava   klo   13:20.   
Tanssijat   kokoontuvat   esiintymislavan   viereen,   katsomosta   katsottuna   oikealla   puolella     
klo   13:50.   Hanna   on   silloin   paikanpäällä   ja   vetää   edellisen   ryhmän   kenraalia   esityslavalla.   
Kenraaliharjoitus   on    klo   14:00-14:10.   
Sovimme  uuden  kokoontumisajan  kenraaliharjoituksen  jälkeen,  milloin  ja  mihin  kokoonnumme           
ennen   ryhmän   esitysvetoa.     
Vaatteet:   Kisavaatteet,   -   kampaus   ja   -meikki   

  
  

KAAPELI   CREW   GOES   STEPUP   
  

Kaapeli   crew   goes   Stepup   
Ryhmä   esiintyy    lauantaina    klo    15:30    näytöksessä.     
Esityksen   nimi:   Baltic   sea/   Itämeri   
Ilmoittautumaan   paikan   päälle   on   tultava   klo   13:10.   
Kokoonnumme  tanssijoiden  kanssa  esiintymislavan  viereen,  katsomosta  katsottuna  oikealla          
puolella   klo   13:40.     
Kenraaliharjoitus   on    klo   13:50-14:00.   
Sovimme  uuden  kokoontumisajan  ennen  kenraaliharjoitusta,  milloin  ja  mihin  kokoonnumme           
ennen   ryhmän   esitysvetoa.     
Vaatteet:   Kisavaatteet,   -   kampaus   ja   -   meikki   
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