
  
Hyvät   oppilaat   ja   vanhemmat,   
  

Joulun  oppilasnäytökset   järjestetään  18.–20.12.  Pasilan  Urheiluhallilla  (Radiokatu  22).          
Ryhmäni   esiintyvät   näytöksissä   seuraavasti:   
    
Dancemix   3-4v,   Tapanila,   lauantai   
Ryhmä   esiintyy    lauantaina    klo    15.30    näytöksessä.   
Paikalle   on   tultava   ilmoittautumaan   klo    13.45-14.15    välisenä   aikana   
Tapaaminen   opettajan   kanssa:    lavan   vieressä   klo   14.20     
Kenraaliharjoitus:    lauantaina   klo   14.30-15.00   
Vaatteet:   omat  värikkäät  vaatteet.  Saa  olla  useita  eri  värejä  tai  vain  yhtä  väriä.  Hiukset  omalla                 
tavalla   kiinni   ja   tanssitaan   paljain   jaloin.   
Esityksen   nimi:    Papukaijat   
  

Dancemix   5-6v,   Tapanila,   lauantai   ja   Espoo,   torstai   
Ryhmä   esiintyy    lauantaina    klo    15.30    näytöksessä.   
Paikalle   on   tultava   ilmoittautumaan   klo    13.45-14.15    välisenä   aikana   
Tapaaminen   opettajan   kanssa:    lavan   vieressä   klo   14.20     
Kenraaliharjoitus:    lauantaina   klo   14.30-15.00   
Vaatteet:   oma  tonttuasu!  Esim.  musta  alaosa  +  punainen  yläosa!  Hiukset  kahdelle  letille  ja  jos                
löytyy   niin   tonttulakki   päähän.   Esitys   tanssitaan   paljain   jaloin.   
Tanssijoilla  tulee  olla  oma  lahjapaketti  mukana!  Kannattaa  paketoida  kotona,  joku  kevyt             
pahvilaatikko.   Paketti   kannattaa   ottaa   mukaan   treeneihin   heti,   kun   se   on   valmis.     
Esityksen   nimi:    Tontut   lahjapakettien   kanssa   
  

samma   på   svenska:     
  

Dancemix   5-6   år,   Esbo,   torsdag   uppträder   tillsammans   med   Mosabackas   grupp   
Gruppen   uppträder   på   lördagen   kl.   15.30   
Kom   gärna   på   plats   mellan   kl.   13.45-14.15   
Vi   träffas   bredvid   scenen   kl.   14.20   
Generalrepetitionen:   på   lördagen   kl.   14.30-15.00   
Kläder:  egen  tomtedräkt.  T.ex.  svarta  byxor  +  röd  skjorta!  Håret  skall  flätas  på  två  flätor,  om                  
det  är  möjligt  och  man  får  ha  en  tomtehatt  på  sig.  Dansaren  skall  uppträda  barfota.  Dansarna                  
behöver  en  egen  paket  med  sig.  Man  kan  paketera  t.ex.  en  tom  papplåda  :)  Det  är  bra  och                    
börja   öva   med   paketen   redan.   
Dansuppvisningens   namn:   Tomtarna   med   julklapparna   
  
  
  
  

jatkuu-   
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Dancemix   7-9,   Tapanila,   lauantai   
Ryhmä   esiintyy    lauantaina    klo    15.30    näytöksessä.   
Paikalle   on   tultava   ilmoittautumaan   klo    13.45-14.15    välisenä   aikana   
Tapaaminen   opettajan   kanssa:    lavan   vieressä   klo   14.20     
Kenraaliharjoitus:    lauantaina   klo   14.30-15.00   
Vaatteet:   harmaat/mustat  vaatteet.  Hiukset  saa  laittaa  kahdelle  korkealle  nutturalle,  jos  yltää.             
Muuten  oma  kampaus,  ettei  hiukset  tule  naamalle.  Saa  myös  halutessaan  askarrella  suden              
korvat.   
Esityksen   nimi:    Sudet   
  

Show   7-9v,   Vantaa,   maanantai   
Ryhmä   esiintyy    sunnuntaina    klo    14.30    näytöksessä.   
Paikalle   on   tultava   ilmoittautumaan   klo    12.45-13.15    välisenä   aikana   
Tapaaminen   opettajan   kanssa:    lavan   vieressä   klo   13.20     
Kenraaliharjoitus:    sunnuntaina   klo   13.30-14.00   
Vaatteet:    omat   ruskeat   vaatteet.   Hiukset   omalla   tavalla   kiinni   ja   tanssitaan   paljain   jaloin.   
Esityksen   nimi:    Piparit   
  

Show   10-15v   alkeet,   Vantaa,   maanantai   
Ryhmä   esiintyy    sunnuntaina    klo    18.15    näytöksessä.   
Paikalle   on   tultava   ilmoittautumaan   klo    15.00-15.30    välisenä   aikana   
Tapaaminen   opettajan   kanssa:    lavan   vieressä   klo   15.50   
Kenraaliharjoitus:    sunnuntaina   klo   16.05   
Vaatteet:   musta  alaosa  ja  punainen  yläosa.  Hiukset  korkealle  ponnarille.  Tanssitaan  paljain             
jaloin.   
Esityksen   nimi:    Jingle   Bells   
  

Show  10-15v  alkeisjatko,  Vantaa,  maanantai  ja  show  10-15v  alkeet,  Tapanila,            
lauantai   
Ryhmä   esiintyy    sunnuntaina    klo    18.15    näytöksessä.   
Paikalle   on   tultava   ilmoittautumaan   klo    15.00-15.30    välisenä   aikana   
Tapaaminen   opettajan   kanssa:    lavan   vieressä   klo   15.40   
Kenraaliharjoitus:    sunnuntaina   klo   16.00   
Vaatteet:    valkoista   ja   mustaa.   Kaikilla   mieluiten   päällä   jotain   valkoista,   esim.   mekko.    
Esityksen   nimi:    Hide   away   
  

Show   13+   kt,   Vantaa,   maanantai   
Ryhmä   esiintyy    maanantaina    klo    18.00    näytöksessä.   
Paikalle   on   tultava   ilmoittautumaan   klo    15.45-16.15    välisenä   aikana   
Tapaaminen   opettajan   kanssa:    lavan   vieressä   klo   16.30   
Kenraaliharjoitus:    maanantaina   klo   16.45   
Vaatteet:    musta   alaosa   ja   beige/ruskea   yläosa.   Hiukset   puoliksi   auki.   Tanssitaan   paljain   jaloin.   
Esityksen   nimi:    Still   a   child   
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Tavataan   kaikkien   ryhmien   kanssa   lavan   vieressä   sovittuna   ajankohtana!   
Tulkaa   paikalle   viimeistään   puoli   tuntia   ennen   kenraalia,   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.   Kokoontuminen  opettajan  kanssa  lavan  vieressä  kymmenen  minuuttia           
ennen  näytöksen  alkua.  Muistakaa  ennen  vikaa  kokoontumista  käydä  vessassa  ja  syödä  ja              
juoda   hyvin.     
    
Ilmoittautuminen  kevätkauden  tunneille  alkaa  joulukuussa.  Tiedotamme  ilmoittautumisista         
tarkemmin   mm.   tanssikoulun   kotisivuilla   joulukuussa.   
  

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   8.12.   mennessä!   
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