
 Hyvät oppilaat ja vanhemmat, 
 Kevään  oppilasnäytökset  järjestetään  27.–29.5.2022  Pasilan  Urheiluhallilla  (Radiokatu  22). 
 Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti: 

 Boys Club 10-15v, alkeet, 
 Ryhmä  esiintyy  lauantain  klo  10.45  näytöksessä  yhdessä  minun  Helsingin  Boys  Club 
 -junnuryhmän ja Vantaan Boys Club 10-15v. -keskitason -ryhmän kanssa. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  9.00 - 9.15  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  Lavan vieressä klo 9.30 
 Kenraaliharjoitus:  lauantaina klo 10.15 - 10.25 
 Vaatteet:  College-paita,  college-housut  (tai  vaaleat  farkut),  lenkkarit,  saa  laittaa  “kalastajan 
 hattuja” lippiksiä tai pipoja. Värit-> Sininen, vihreä, valkoinen ja harmaa. 
 Esityksen nimi:  Mikä Boogie? 

 Boys Club 7-9v, 
 Ryhmä  esiintyy  lauantain  klo  18.15  näytöksessä  yhdessä  minun  Vantaan  Boys  Club  7-9v. 
 ryhmän kanssa osana lastenkokonaisuutta. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 16.20 -16.30  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  Lavan vieressä klo 17.00 
 Kenraaliharjoitus:  lauantaina klo 17.15 - 17.45 
 Vaatteet:  Musta  pitkähihainen  paita,  (poolopaita,  kauluspaita,  collari  tms.),  mustat  housut, 
 jotain  punaista  kaulaan  (huivi,  rusetti,  kravatti),  päähän  taikurinhattu,  (sellainen  musta 
 pilailukaupasta saatava silinteri olisi paras, mutta voi olla myös vaikka lippis, tai muu hattu). 
 Esityksen nimi:  Taikurit (osana lastenkokonaisuutta) 

 Boys Club 10-15v, keskitaso, 
 Ryhmä  esiintyy  lauantain  klo  10.45  näytöksessä  yhdessä  minun  Helsingin  Boys  Club 
 -junnuryhmän ja Vantaan Boys Club 10 -15v. alkeet -ryhmän kanssa. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  9.00 - 9.15  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  Lavan vieressä klo 9.30 
 Kenraaliharjoitus:  lauantaina klo 10.15 - 10.25 
 Vaatteet:  College-paita,  college-housut  (tai  vaaleat  farkut),  lenkkarit,  saa  laittaa  “kalastajan 
 hattuja” lippiksiä tai pipoja. Värit-> Sininen, vihreä, valkoinen ja harmaa. 
 Esityksen nimi:  Mikä Boogie? 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon  tai  kahvioon. 
 Katsomoon  tarvitaan  pääsylippu  jo  kenraalin  aikana.  Sopikaa  treffiaika  ja  -paikka  lapsenne 
 kanssa etukäteen.  Sovimme ryhmien kanssa erikseen  milloin tapaamme ennen esitystä. 

 STEPUP SCHOOL  HELSINKI: Kaikukatu 4 A, 6. krs, Sörnäinen 
 Kaikukatu 4 A, 00530 Helsinki  ESPOO: Piispanpor� 12 B, Ma�nkylä 
 09 7746 1730  VANTAA: Pato�e 2, 2. krs, Myyrmäki 
 school@stepup.fi  www.stepup.fi 



 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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