
 Hyvät oppilaat ja vanhemmat, 
 Kevään oppilasnäytökset  järjestetään 27.–29.5. Pasilan  Urheiluhallilla (Radiokatu 22). 

 Ryhmäni esiintyvät  LAUANTAINA 28.5. KLO 14.30 näytöksessä  osana lastenkokonaisuutta  : 

 TI 3-4v PUPUT 

 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  12:50 - 13:05  välisenä aikana. 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  Ilmoittautumispisteessä. 
 Kenraaliharjoitus esiintymislavalla:  Klo 13.30-14.00 
 Vaatteet:  Voit  käyttää  tanssitunnilla  käytössä  olevaa  tanssiasua  (nämä  puput  ovat  show 
 pupuja  eli  saa  olla  värikkäitä  ei  tarvitse  olla  valkoisia)  tai  voit  laittaa  esim.  t-paidan  ja  mekon. 
 Omat  pupunkorvat  tai  myös  hiuksista  voi  tehdä  “korvat”  (  kaksi  ponnaria  sivuille).  Paljaat  jalat 
 tai tossut. 

 TI 5-6v KARKIT 

 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  12:50 - 13:05  välisenä aikana. 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  Ilmoittautumispisteessä. 
 Kenraaliharjoitus esiintymislavalla:  Klo 13.30-14.00 
 Vaatteet:  Voit  kehitellä  oman  karkkiasun  eli  saa  olla  värikäs  tai  tietyn  värinen,  t-paita, 
 legginsit, tai mekko, hame jne… Hiukset niin kuin haluaa, paljaat jalat tai tossut. 

 TI 7-9v SYNTTÄRIVIERAAT 

 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  12:45 - 13:05  välisenä aikana. 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  Ilmoittautumispisteessä. 
 Kenraaliharjoitus esiintymislavalla:  Klo 13.30-14.00 
 Vaatteet:  Omat  vaatteet,  sellaiset  missä  menisit  kaverisynttäreille  (missä  pystyy  tanssimaan), 
 tanssisukat tai paljaat jalat ja hiukset niin kuin haluat. 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  3-4v  ja  5-6v  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon 
 tai  kahvioon.  Katsomoon  tarvitaan  pääsylippu  jo  kenraalin  aikana.  7-9v  oppilaat  sopikaa 
 treffiaika  ja  -paikka  vanhempien  kanssa,  jos  haluatte  nähdä  ennen  esitystä,  muuten  7-9v 
 oppilaat seuraavat muiden harjoittelua esiintymislavan lähellä ennen kuin esitys alkaa. 

 Kaikki oppilaat k  okoontuvat opettajan kanssa lavan  vieressä ennen näytöksen alkua klo 14.20. 

 HUOM!  Lastenkokonaisuuden  jälkeen  oppilaat  tulevat  huoltajille  katsomoon,  huoltajat 
 noutavat  lapset  lavan  edestä  loppukiitoksen  jälkeen.  Lastenkokonaisuus  on  heti  näytöksen 
 alussa, joten näytös jatkuu vielä muilla esityksillä joita saa jäädä huoltajan kanssa katsomaan. 
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 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  tunneilla, 
 pyydämme  huoltajaa  olemaan  yhteydessä  toimistoon  huoltajalipusta  sopimiseksi  18.5. 
 mennessä! 

 Ilmoittautuminen  syyskauden  tunneille  alkaa  kesäkuussa.  Tiedotamme  ilmoittautumisista 
 tarkemmin mm. tanssikoulun kotisivuilla toukokuussa. 

 Tanssiniloa loppukauden tunneille 🤩  

 t. Anu ope 
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