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

 Show 10-12v keskitaso 
 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina 29.5. klo 14.30  näytöksessä yhdessä maanantain ryhmän kanssa. 
 Paikalle  on  tultava  ilmoittautumaan  klo  13.00  .  Tapaaminen  opettajan  kanssa:  Lavan  vieressä 
 esiintymisvaatteissa klo 13.20 
 Kenraaliharjoitus:  Sunnuntaina 29.5. klo 14.00-14.05 
 Vaatteet:  valkoinen  kesämekko,  mustat  mikrot.  Hiukset  puoliponnarilla  ja  muutama  tekokukka 
 hiuksiin kiinni. Tanssi tanssitaan paljain jaloin 
 Esityksen nimi:  Sweet Child Of Mine 
 Huom!  Pidän  ryhmälle  maksuttomat  ylimääräiset  harjoitukset  to  26.5.  klo  11-12 
 StepUp  Schoolin  Espoon  toimipisteessä  (Piispanportti  12  B).  Olisi  tosi  hyvä  jos  kaikki 
 pääsisivät paikalle niin ryhmät pääsisivät harjoittelemaan yhdessä. 

 Show 7-9v 
 Ryhmä  esiintyy  sunnuntaina  29.5.  klo  14.30  näytöksessä  yhdessä  keskiviikon  ryhmän  kanssa 
 osana lastenkokonaisuutta. 
 Paikalle  on  tultava  ilmoittautumaan  klo  12.45,  haen  oppilaat  ilmoittaumispisteeltä  klo  13.00. 
 Mikäli  Pasilan  Urheiluhalli  on  tuttu  paikka,  voivat  oppilaat  siirtyä  myös  itse  lavan  viereen 
 odottelemaan kenraalia. 
 Kenraaliharjoitus:  sunnuntaina  29.5.  klo  13.30-14.00.  Kenraaliharjoituksen  jälkeen  oppilailla 
 on  20  min  vapaa-aikaa  joten  sovittehan  lapsen  kanssa  etukäteen  missä  tapaatte  (esim. 
 kahvilassa  tai  katsomossa).  Tapaamme  lasten  kanssa  uudestaan  lavan  vieressä  klo  14.20  ja 
 odotamme siinä yhdessä näytöksen alkua. 
 Vaatteet: Tytöt esittävät syntymäpäiville saapuvia vieraita eli mukavat juhlavaatteet päälle :) 

 Show Jazz 13-15v keskitaso 
 Ryhmä  esiintyy  sunnuntaina  29.5.  klo  14.30  näytöksessä  yhdessä  maanantain  ja  keskiviikon 
 ryhmän kanssa. 
 Paikalle  on  tultava  ilmoittautumaan  klo  13.00  .  Tapaaminen  opettajan  kanssa:  Lavan  vieressä 
 esiintymisvaatteissa klo 13.20 
 Kenraaliharjoitus:  Sunnuntaina 29.5. klo 14.05-14.10 
 Vaatteet:  Mustat  leveät  housut,  tiukka  musta  yläosa.  Hiukset  niskassa  nutturalla,  tanssi 
 tanssitaan paljain jaloin. 
 Esityksen nimi:  Rolling In The Deep 
 Huom!  Pidän  ryhmälle  maksuttomat  ylimääräiset  harjoitukset  to  26.5.  klo  12-13 
 StepUp  Schoolin  Espoon  toimipisteessä  (Piispanportti  12  B).  Olisi  tosi  hyvä  jos  kaikki 
 pääsisivät paikalle niin ryhmät pääsisivät harjoittelemaan yhdessä. 

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