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

 ●  Show 3-4v, Helsinki, lauantai 
 ●  Show 5-6v, Helsinki, lauantai 

 Ryhmä esiintyy  lauantaina  klo  14:30  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  12:20-12:40  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  Ilmoittautumispisteessä  klo 12:50! 
 Kenraaliharjoitus:  lauantaina klo 13:00-13:30. 
 Vaatteet:  Lapset  esittävät  tanssissa  Harakoita  eli  teemaan  sopiva  oma  harakka  asu  esim. 
 Mustat  tai  Mustavalkoiset  vaatteet.  Pitkät  hiukset  kiinni  haluamallaan  tavalla  ja  tanssitaan 
 paljain jaloin tai tanssitossuilla! 
 Esityksen nimi:  Harakat (Lasten kokonaisuudessa nimeltä:  Unet) 

 H  aen  oppilaani  ilmoittautumispisteen  luota  Urheiluhallin  pohjakerroksen  aulasta  klo 
 12:50!  Tulkaa paikalle viimeistään klo 12:30, jotta  ehditte ilmoittautua. 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon  tai  kahvioon. 
 Katsomoon  tarvitaan  pääsylippu  jo  kenraalin  aikana.  Esiintyjät  eivät  tarvitse  pääsylippua 
 omaan  näytökseensä  eikä  muihin  samana  päivänä  oleviin  näytöksiin,  mutta  heille  ei  ole  varattu 
 istumapaikkoja  katsomosta.  Esiintyjille  on  varattu  pieni  tila  lattiatasosta  lavan  vierestä. 
 Sopikaa  treffiaika  ja  -paikka  lapsenne  kanssa  etukäteen.  Kokoontuminen  opettajan  kanssa 
 lavan vieressä ennen näytöksen alkua klo 14:20! 

 Esityksen jälkeen saa lähteä kotiin tai halutessaan voi jäädä katsomaan muita esityksiä! :) 

 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, 
 pyydämme  huoltajaa  olemaan  yhteydessä  toimistoon  huoltajalipusta  sopimiseksi  7.12. 
 mennessä! 
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 ●  Show 5-6v, Tapanila, maanantai 
 ●  Show 5-6v, Vantaa, torstai 

 Ryhmä esiintyy  lauantaina  klo  18:15  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  16:20-16:35  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  Ilmoittautumispisteessä  klo 17:05! 
 Kenraaliharjoitus:  lauantaina klo 17:15-17:45 
 Vaatteet:  Lapset  esittävät  tanssissa  Harakoita  eli  teemaan  sopiva  oma  harakka  asu  esim. 
 Mustat  tai  Mustavalkoiset  vaatteet.  Pitkät  hiukset  kiinni  haluamallaan  tavalla  ja  tanssitaan 
 paljain jaloin tai tanssitossuilla! 
 Esityksen nimi:  Harakat (Lasten kokonaisuudessa nimeltä:  Unet) 

 H  aen  oppilaani  ilmoittautumispisteen  luota  Urheiluhallin  pohjakerroksen  aulasta  klo 
 17:05! Tulkaa paikalle viimeistään klo 16:35, jotta ehditte ilmoittautua. 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon  tai  kahvioon. 
 Katsomoon  tarvitaan  pääsylippu  jo  kenraalin  aikana.  Esiintyjät  eivät  tarvitse  pääsylippua 
 omaan  näytökseensä  eikä  muihin  samana  päivänä  oleviin  näytöksiin,  mutta  heille  ei  ole  varattu 
 istumapaikkoja  katsomosta.  Esiintyjille  on  varattu  pieni  tila  lattiatasosta  lavan  vierestä. 
 Sopikaa  treffiaika  ja  -paikka  lapsenne  kanssa  etukäteen.  Kokoontuminen  opettajan  kanssa 
 lavan vieressä ennen näytöksen alkua klo 18:05 

 Esityksen jälkeen saa lähteä kotiin tai halutessaan voi jäädä katsomaan muita esityksiä! :) 

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

 ●  Show, 7-9v , Tapanila, maanantai 
 ●  Show, 7-9v, Vantaa, torstai 
 ●  Show, 7-9v, Helsinki, lauantai 

 Ryhmä esiintyy  lauantaina  klo  18:15  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  16:15-16:30  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  Ilmoittautumispisteessä klo 17:05 
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 Kenraaliharjoitus:  lauantaina klo 17:15-17:45 
 Vaatteet:  Lapset  ovat  esityksessä  Mariannekarkkeja,  eli  teemaan  sopiva  oma 
 Mariannekarkki-asu:  punaista  ja  valkoista  vaatetta,  tanssitaan  paljain  jaloin.  Pitkät  hiukset 
 kiinni kahdelle letille. 
 Esityksen nimi:  Mariannekarkit (Lasten kokonaisuudessa  nimeltä Unet) 

 H  aen  oppilaani  ilmoittautumispisteen  luota  Urheiluhallin  pohjakerroksen  aulasta  klo 
 17:05  .  Tulkaa paikalle viimeistään klo 16:30, jotta  ehditte ilmoittautua. 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon  tai  kahvioon. 
 Katsomoon  tarvitaan  pääsylippu  jo  kenraalin  aikana.  Esiintyjät  eivät  tarvitse  pääsylippua 
 omaan  näytökseensä  eikä  muihin  samana  päivänä  oleviin  näytöksiin,  mutta  heille  ei  ole  varattu 
 istumapaikkoja  katsomosta.  Esiintyjille  on  varattu  pieni  tila  lattiatasosta  lavan  vierestä. 
 Sopikaa  treffiaika  ja  -paikka  lapsenne  kanssa  etukäteen.  Kokoontuminen  opettajan  kanssa 
 lavan vieressä ennen näytöksen alkua klo 18:05! 

 Esityksen jälkeen saa lähteä kotiin tai halutessaan voi jäädä katsomaan muita esityksiä! :) 

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

 ●  Show, 10-15v alkeet, Tapanila, maanantai 
 ●  Show, 10-12v alkeet, Vantaa, torstai 
 ●  Show, 10-12v alkeet, Helsinki, lauantai 

 Ryhmä esiintyy  lauantaina  klo  14:30  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  11:15-11:30  välisenä aikana. 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  Ilmoittautumispisteessä klo 12:00! 
 Kenraaliharjoitus:  lauantaina klo 12:10-12:20 
 Vaatteet:  Mustat  housut,  punainen,  oranssi  tai  keltainen  paita.  Hiukset  kiinni  ponnarille. 
 Halutessaan saa laittaa meikkiä mutta ei ole pakko! 
 Esityksen nimi:  Starting Now 
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 H  aen  oppilaani  ilmoittautumispisteen  luota  Urheiluhallin  pohjakerroksen  aulasta  klo 
 12:00!  Tulkaa paikalle viimeistään klo 11:30, jotta  ehditte ilmoittautua. 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  omaa  vapaa-aikaa,  jos  poistut  Pasilan  Urheiluhallilta,  takaisin 
 paikalla on oltava viimeistään klo 13:50! 

 Kokoontuminen opettajan kanssa lavan vieressä ennen näytöksen alkua klo 14:15 

 Esityksen jälkeen saa lähteä kotiin tai halutessaan voi jäädä katsomaan muita esityksiä! :) 

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

 ●  Show Jazz, 13+ alkeisjatko, Helsinki, lauantai 
 ●  Show Jazz, 13+ keskitaso, Vantaa, torstai 

 Ryhmä esiintyy  lauantaina  klo 18:15 näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  15:20-15:35  välisenä aikana. 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  Ilmoittautumispisteessä  klo 16:05! 
 Kenraaliharjoitus:  lauantaina klo 16:15-16:25 
 Vaatteet:  Oma  esiintymisasu,  jossa  on  vain  tummia  värejä:  musta,  tummansininen,  harmaa  ja 
 hopea.  Pitkät  hiukset  kiinni  puoliponnarille.  Halutessaan  saa  laittaa  meikkiä,  esim.  Tumma 
 silmämeikki ja nudet huulet, mutta ei ole pakko! 
 Esityksen nimi:  Angelito 

 H  aen  oppilaani  ilmoittautumispisteen  luota  Urheiluhallin  pohjakerroksen  aulasta  klo 
 16:05! Tulkaa paikalle viimeistään klo 15:30, jotta ehditte ilmoittautua. 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  omaa  vapaa  aikaa,  jos  poistut  Pasilan  Urheiluhallilta,  takaisin 
 paikalla on oltava viimeistään klo 17:30! 

 Kokoontuminen opettajan kanssa lavan vieressä ennen näytöksen alkua klo 18:00! 

 Esityksen jälkeen saa lähteä kotiin tai halutessaan voi jäädä katsomaan muita esityksiä! :) 

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

 STEPUP SCHOOL  HELSINKI: Kaikukatu 4 A, 3. 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 


