
 Hyvät oppilaat ja vanhemmat, 
 Joulun oppilasnäytökset  järjestetään 17.–18.12. Pasilan  Urheiluhallilla (Radiokatu 22). 
 Ryhmäni esiintyvät näytöksissä seuraavasti: 

 Dancemix 7-9v, tiistai, Tapanila 

 Ryhmä esiintyy  lauantaina  klo  14:30  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo 12:00-12:30 välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  lavan vieressä  (katsomosta  katsottuna oikealla)  klo 12:45 
 Kenraaliharjoitus: lauantaina  klo 13:00-13:30 

 Vaatteet:  Paljon  värejä  (mieluiten  esim.  pinkkiä,  oranssia,  korallinvärisiä,  keltaista),  ei  sukkia. 
 Hiukset omalla tyylillä. 

 Esityksen nimi: Korallikalat (osana lastenkokonaisuuden tarinaa) 

 Kannattaa  tulla  hyvissä  ajoin  paikalle,  jotta  ehditte  käydä  ilmoittautumassa  ennen  sovittua 
 tapaamisaikaa.  Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon 
 tai  kahvioon.  Vanhemmille  huomioksi,  että  katsomoon  tarvitaan  pääsylippu  jo  kenraalin 
 aikana.  Esiintyjät  eivät  tarvitse  pääsylippua  omaan  näytökseensä  eikä  muihin  samana  päivänä 
 oleviin  näytöksiin.  Sopikaa  treffiaika  ja  -paikka  lapsenne  kanssa  etukäteen.  Kokoontuminen 
 opettajan  kanssa  lavan  vieressä  ennen  kenraalin  alkua  klo  12:45.  Kenraaliin  kannattaa 
 laittaa jo esiintymisasu päälle. 

 Lastenkokonaisuus,  jossa  ryhmä  esiintyy  on  heti  näytöksen  alussa,  joten  olkaa  valmiina 
 esiintymisasu  ja  hiukset  kunnossa  jo  ennen,  kun  näytös  alkaa.  Tulkaa  takaisin  lavan  viereen 
 (katsomosta  katsottuna  oikealle  puolelle)  viimeistään,  kun  näytös  alkaa  eli  14:30  ,  jossa 
 tavataan opettajan kanssa ja odotetaan omaa esiintymisvuoroa :) 

 Ilmoittautuminen  kevätkauden  tunneille  alkaa  joulukuussa.  Tiedotamme  ilmoittautumisista 
 tarkemmin mm. tanssikoulun kotisivuilla joulukuussa. 

 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, 
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 pyydämme  huoltajaa  olemaan  yhteydessä  toimistoon  huoltajalipusta  sopimiseksi  7.12. 
 mennessä! 
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