
 Hyvät oppilaat ja vanhemmat, 
 Kevään  oppilasnäytökset  järjestetään  27.–29.5.  Pasilan  Urheiluhallilla  (Radiokatu  22).  Ryhmäni 
 esiintyvät näytöksissä seuraavasti: 

 Vårens  dansuppvisningar  äger  rum  den  27.–29.5.  i  Böle  Idrottshall  (Radiogatan  22).  Mina  grupper 
 uppträder enligt följande: 

 Street 5–6 v., ti Espoo/ke Vantaa, Dancemix barn 5–6 v., to Esbo, 

 Dancemix 5–6 v., la Tapanila 

 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina  klo  18.15  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  16.30-16.45  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  lavan vieressä klo 17.05 
 Kenraaliharjoitus:  sunnuntaina klo 17.15-17.45 
 Vaatteet:  tanssijat  esittävät  marianne-karkkeja.  Eli  päälle  punaista  ja  valkoista.  Jos  löytyy  niin 
 raidallista  vaatetta.  Hiukset  kiinni  omalla  tavalla,  ettei  tule  naamalle.  Saa  tanssia  sisäkengillä 
 tai paljain jaloin. 
 Esityksen nimi:  Karkit 

 lisäinfoa alempana! 

 Gruppen uppträder på söndag kl. 18.15 
 Var på plats för anmälning senast kl. 16.30-16.45 
 Vi träffas bredvid scenen kl. 17.05 
 Generalrepetition kl. 17.15-17.45 
 Kläderna:  vitt  och  rött.  Man  får  ha  randiga  kläder,  eftersom  dansaren  föreställer 
 marianne-godisar. Håret fast på eget sätt. Man får dansa barfota eller med innerskor. 
 Dansen: Karkit 

 Vi  träffas  vid  sidan  av  scenen  före  generalrepetitionen.  Var  på  plats  i  tid,  så  att  ni 
 hinner  anmäla  er.  Efter  generalrepetitionen  förflyttar  sig  eleverna  till  sina  föräldrar, 
 bestäm  mötesplats  och  tidpunkt  med  ert  barn  innan.  Innan  uppvisningen  börjar, 
 träffas vi bredvid scenen kl. 18.05. 

 Vårdnadshavarebiljetter 
 3-6  åriga  barns  vårdnadshavare  får  en  gratis  biljett/barn  till  den  shown  där  barnen  uppträder. 
 Biljetten förpliktar vårdnadshavaren att vara ansvarig för sitt barn under hela dagen i Böle. 

 Anmälan  till  höstterminens  lektioner  börjar  i  juni.  Mer  information  om  detta  på  bl.a. 
 dansskolans hemsida i maj. 
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 Street 7-9, ti Espoo, ke Vantaa 

 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina  klo  18.15  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  16.30-16.45  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  lavan vieressä klo 17.05 
 Kenraaliharjoitus:  sunnuntaina klo 17.15-17.45 
 Vaatteet: mustat taikurin vaatteet. Hiukset pois silmiltä, lenkkarit jalkaan 
 Esityksen nimi:  Taikurit 

 Show 7-9v, ma Vantaa 
 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina  klo  10.45  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  9.15-9.25  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  lavan vieressä klo 9.35 
 Kenraaliharjoitus:  sunnuntaina klo 9.45-10.15 
 Vaatteet: värikästä “juhla”vaatetta päälle. Hiukset omalla tavalla. Tanssitaan paljain jaloin 
 Esityksen nimi:  Synttärisankarin kaverit 

 Tavataan  aina  lavan  reunassa  tapaamisaikana.  Minulla  on  näytöksissä  paljon  ryhmiä,  eli  jos  et 
 heti  löydä  minua,  niin  odotelkaa  rauhassa  lavan  vieressä.  Tulkaa  paikalle  viimeistään  puoli 
 tuntia  ennen  tapaamisaikaa,  jotta  ehditte  ilmoittautua  ja  etsiä  mahdollisesti  pukuhuoneen 
 missä on tilaa. 

 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  10  min  näytöksen 
 alkua  . Muistakaa  käydä  vessassa  ennen  vikaa  kokoontumisaikaa.  Lastenkokonaisuuden 
 lopussa  on  yhteistanssi.  Lastenkokonaisuus  kestää  noin  20  minuuttia,  jonka  jälkeen  saa  lähteä 
 kotiin tai jäädä yleisöön katsomaan. 

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

 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! 
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