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

 Dancemix 3-4v, Tapanila, lauantai 
 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:  oma  yksivärinen  tanssipuku.  Saa  olla  mekko,  tai  paita+housut.  Hiukset  korkeille 
 saparoille  pupun  korviksi.  Saa  askarrella  töpöhännän.  Lavalle  mennään  tanssitossuilla  tai 
 paljain jaloin. 
 Esityksen nimi:  Puput 

 Dancemix 5-6v, Tapanila, lauantai 
 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 

 Dancemix 7-9, Tapanila, lauantai 
 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: koko  harmaa tai kokomusta vaatetus. Pitkät  hiukset kahdelle korkealle sykerölle 
 Esityksen nimi:  Vihikoirat 

 Show 10-15v alk., Tapanila, lauantai 
 Ryhmä esiintyy  lauantaina  klo  18.15  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  15.45-16.00  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  lavan vieressä klo 16.15 
 Kenraaliharjoitus:  lauantaina klo 16.30-16.35 
 Vaatteet:  kirkkaanvärinen  yläosa,  musta  alaosa.  Hiukset  korkealle  ponnarille.  Tanssitaan 
 paljain jaloin 
 Esityksen nimi:  Say my name 
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 Muistutuksena,  että  vielä  lauantaina  28.5  on  normaalisti  tanssitunnit.  Silloin  viimeistään 
 kannattaa laittaa esiintymisvaatteet päälle tunnille. 

 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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