
 Hyvät oppilaat ja vanhemmat, 
 Joulun  oppilasnäytökset  järjestetään  18.–20.12.  Pasilan  Urheiluhallilla  (Radiokatu  22).  Ryhmäni 
 esiintyvät näytöksissä seuraavasti: 

 Street 5-6v, Espoo tiistai & Vantaa keskiviikko 
 Ryhmä  esiintyy  sunnuntaina  20.12  klo  10:45  näytöksessä  osana  jouluista  tanssisatua  “Tonttu 
 Tohelon jouluseikkailu”. 

 -  Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  8.50 - 9.05  välisenä aikana. 
 -  Tapaaminen  opettajan  kanssa  esiintymislavan  vieressä  (yleisöstä  katsoen  oikealla 

 puolella)  klo 9:35  . 
 -  Kenraaliharjoitus esiintymisasut päällä sunnuntaina  klo 9:45-10.15 
 -  Vaatteet:  Tonttumaiset  vaatteet,  eli  punaista,  valkoista,  harmaata  ja  mustaa.  Päähän 

 voi  laittaa  tonttulakin.  Jaloissa  tanssilenkkarit.  Mukaan  myös  oma  lahjapaketti  (esim. 
 paketoitu,  tyhjä  pahvilaatikko.  Kenkälaatikko  on  hyvä  kokoluokka.).  Lahjapaketin  voi 
 ottaa  jatkossa  mukaan  myös  tanssitunnille,  niin  pääsemme  harjoittelemaan  kuvioita 
 sen kanssa. :) 

 -  Esityksen nimi:  Tontut lahjapakettien kanssa 

 Street 7-9v, Espoo tiistai & Vantaa keskiviikko (Kelkan korjaajat) 
 Ryhmä  esiintyy  sunnuntaina  20.12  klo  10:45  näytöksessä  osana  jouluista  tanssisatua  “Tonttu 
 Tohelon jouluseikkailu”. 

 -  Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  8.45 - 9.05  välisenä aikana. 
 -  Tapaaminen  opettajan  kanssa  esiintymislavan  vieressä  (yleisöstä  katsoen  oikealla 

 puolella)  klo 9:35  . 
 -  Kenraaliharjoitus esiintymisasut päällä sunnuntaina  klo 9:45-10.15 
 -  Vaatteet:  Valkoinen  yläosa  (t-paita  tai  pitkähihainen,  kuviollisen  voi  kääntää 

 tarvittaessa nurinpäin), heijastinliivi/heijastinvaljaat, farkut, tanssilenkkarit, pipo. 
 -  Esityksen nimi: Kelkan korjaajat 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon  tai  kahvioon. 
 Katsomoon  tarvitaan  pääsylippu  jo  kenraalin  aikana.  Sopikaa  treffiaika  ja  -paikka  lapsenne 
 kanssa  etukäteen.  Tässä  vaiheessa  on  hyvä  hetki  hoitaa  viime  hetken  vessakäynnit  sekä  antaa 
 kannustustsempit  tanssijoille.  :)  Kokoontuminen  opettajan  kanssa  lavan  vieressä  ennen 
 näytöksen alkua klo 10.35, josta tanssijat asetellaan valmiiksi lähtöasemiin. 
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 Street 10-15 alkeet , Espoo tiistai & Vantaa keskiviikko 
 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina  klo  10:45  näytöksessä. 

 -  Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  8.15 - 8.30  välisenä aikana. 
 -  Tapaaminen opettajan kanssa esiintymislavan edustalla  klo 8.50. 
 -  Kenraaliharjoitus esiintymisvaatteet päällä sunnuntaina  klo 9.00-9.05. 
 -  Vaatteet:  Farkut,  tanssilenkkarit,  ruutupaita,  alle  valkoinen  paita,  pipo  ja 

 kuusenkoristenauhaa 
 -  Esityksen nimi:  Frosty Bounce 

 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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