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

 klo 16.30 - 17.30 Helsinki maanantai ja klo 16.45-17.45 Helsinki keskiviikko 
 Street 10–15 v. alkeet, Katri Miettinen 60 min 

 Ryhmä esiintyy  SUNNUNTAINA 19.12 klo 10.45 näytöksessä. 
 Paikalle  on  tultava  ilmoittautumaan  klo  08.15-08.30  välisenä  aikana  (HOX! 
 ilmoittautumisessa voi olla ruuhkaa, ole ajoissa!) 
 Tapaaminen opettajan kanssa  : lavan vieressä klo 08.50,  ESIINTYMISVAATTEET PÄÄLLÄ 
 Kenraaliharjoitus  :  sunnuntaina  klo  09.05-09.10  (tämän  jälkeen  jos  tarvii,  menemme  ulos 
 harjoittelemaan vielä paikat molempien ryhmien kanssa) 
 Vaatteet  :  iso  harmaa  huppari,  oma  värikäs  pipo,  löysät  farkut  jalkaan  (ei  legginsejä  tai 
 college  housuja),  omat  tanssikengät,  hiukset  siististi  pinneillä  kiinni  ,  mutta  saa  olla  auki  ja 
 laitettu.  Pinneillä  voi  myös  laittaa  pipon  kiinni,  jotta  ei  jännitä  esityksessä  että  se  tippuisi 
 päästä.. 
 Esityksen  nimi: HIPHOP HURRAA!! 

 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. 

 17.45 - 18.45 Helsinki keskiviikko, Street 10–15 v. keskitaso, Katri Miettinen 60 min 

 Ryhmä esiintyy SUNNUNTAINA 19.12 klo 14.30 näytöksessä. 
 Paikalle  on  tultava  ilmoittautumaan  klo  11.30-11.45  välisenä  aikana  (HOX!  ilmoittautumisessa 
 voi olla ruuhkaa, ole ajoissa!) 
 Tapaaminen opettajan  kanssa: lavan vieressä klo 12.05  esiintymisvaatteet päällä 
 Kenraaliharjoitus  : SUNNUNTAINA klo 12.15 
 Vaatteet  :  sinistä  farkkua  ja  valkoista  (fresh  Hip  Hop’s  90’s  look),  omat  tanssikengät,  hiukset 
 siististi, mutta saa olla auki ja laitettu. (halutessasi hieman meikkiä, mutta ei pakollista. 
 Esityksen nimi  : GROOVE CREW ATTACK 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  ovat  vapaalla  näytöksen  alkuun.  Kokoontuminen 
 opettajan kanssa lavan vieressä ennen näytöksen alkua klo 14.25. 
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 Klo 17.30 - 18.15 maanantai, Street 7–9 v., Katri Miettinen 45min 

 Ryhmä esiintyy SUNNUNTAINA 19.12 klo 18.15 näytöksessä. 
 Paikalle  on  tultava  ilmoittautumaan  klo  16.15-16.30  välisenä  aikana  (HOX!  ilmoittautumisessa 
 voi olla ruuhkaa, ole ajoissa!) 
 Tapaaminen  opettajan  kanssa  :  ilmoittautumispisteellä  klo  16.20-16.30,  esiintymisvaatteet 
 päällä 
 Kenraaliharjoitus  :  SUNNUNTAINA  klo  17.00-17.05  (tämän  jälkeen  lapset  siirtyvät 
 vanhempien kanssa odottamaan näytöksen alkua ja opettajan tapaamista. 
 Vaatteet  :  tonttuvaatteet,  värit  punaista,  harmaata,  valkoista.  Collarit,  isot  paidat,  tonttulakki, 
 omat tanssikengät, hiukset siististi kiinni 
 Esityksen nimi  : TONTTU HOP 

 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 
 18.05. 

 Esityksen  jälkeen  siirrymme  sivulle  istumaan  ryhmän  kanssa.  Voit  myös  sopia,  että  mikäli 
 tilanne  sallii  niin  lapsesi  voi  tulla  katsomoon  heti  näytöksen  jälkeen  luoksenne  istumaan. 
 Muutoin katsotaan näytös loppuun sivussa ja näytöksen loputtua siirrytään sit joululomalle <3 

 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  -vuotiaiden 
 tunneilla,  pyydämme  huoltajaa  olemaan  yhteydessä  toimistoon  huoltajalipusta  sopimiseksi 
 8.12. mennessä! 

 klo 15.30 - 17.30 LAUANTAI, Commercial Trainees 16+, Katri Miettinen 120 min 

 Ryhmä esiintyy SUNNUNTAINA 19.12 klo 18.15 näytöksessä. 
 Paikalle  on  tultava  ilmoittautumaan  klo  16.15-16.30  välisenä  aikana  (HOX!  ilmoittautumisessa 
 voi olla ruuhkaa, ole ajoissa!) 
 Tapaaminen opettajan kanssa  : lavan vieressä   klo  16.45 , esiintymisvaatteet päällä 
 Kenraaliharjoitus  : sunnuntaina klo 16.55 - 17.00 
 Vaatteet  :valkoista,  mustaa  ja  violettia  hox!  kaikille  valkoiset  kengät  (stylaa  itsesi  lavalle,  kuin 
 lähtisit  juhliin!  Ei  treenivaatteita  vaan  siistit  vaatteet,  meikki  smokey  eye  /  lavameikki  ja 
 hiukset laitettava) 
 Esityksen nimi  : GIRLS THAT DANCE 
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 klo 18.15 - 19.15 maanantai, Street Lapset KO alle 12 v., Katri Miettinen 60 min 

 Ryhmä esiintyy Maanantaina 20.12 klo 18.00 näytöksessä. 
 Paikalle  on  tultava  ilmoittautumaan  klo  16.00-16.30  välisenä  aikana  (HOX!  ilmoittautumisessa 
 voi olla ruuhkaa, ole ajoissa!) 
 Tapaaminen opettajan kanssa  : lavan vieressä klo 16.45,  esiintymisvaatteet päällä 
 Kenraaliharjoitus  : MAANANTAINA klo 16.55-17.00 
 Vaatteet  : joulu yöpaita, omat tanssikengät ja tonttulakki 
 Esityksen  nimi: SAMMA, GAMLA, VANLIGA CHRISTMAS RAP!! 

 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 
 17.50. 

 Ilmoittautuminen  syyskauden  tunneille  alkaa  joulukuussa.  Tiedotamme  ilmoittautumisista 
 tarkemmin mm. tanssikoulun kotisivuilla joulukuussa. 
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