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

 Show alkeet 10-12v, ti Helsinki 
 Ryhmä esiintyy  lauantaina 17.12  klo  14:30  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan viimeistään klo  12.50  . 
 Tapaaminen opettajan kanssa ilmoittautumispisteessä, Urheiluhallin pohjakerroksen aulassa 
 klo  13:20.  Ennen  tapaamista  käykää  vessassa  ja  viekää  tavarat  huoltajille  tai  pukukoppiin. 
 Esiintymisvaatteet valmiina päällä. 
 Kenraaliharjoitus:  lauantaina 17.12 klo 13:30–13:35 
 Vaatteet:  Musta  alaosa  (housut,  trikoot,  hame),  kesäinen  värikäs  toppi  tai  paita.  Päälle  oma 
 toppatakki (piposta neuvottelemme vielä). Paljaat varpaat ja hiukset siististi pois silmiltä. 
 Esityksen nimi:  Shake It Off 

 Show alkeisjatko 10-12v, ti Helsinki 
 Ryhmä esiintyy lauantaina 17.12 klo 14.30 näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan viimeistään klo 12.50. 
 Tapaaminen opettajan kanssa ilmoittautumispisteessä, Urheiluhallin pohjakerroksen aulassa 
 klo  13.20.  Ennen  tapaamista  käykää  vessassa  ja  viekää  tavarat  huoltajille  tai  pukukoppiin. 
 Esiintymisvaatteet valmiina päällä. 
 Kenraaliharjoitus: lauantaina 17.12 klo 13.35-13.40 
 Vaatteet: Punaista ja mustaa. Paljaat varpaat ja hiukset siististi pois silmiltä. 
 Esityksen nimi: I’m Still Standing 

 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.  Minä  istun  koko  esityksen  lavan 
 vieressä,  jos  joku  ei  löydä  huoltajaansa  tai  haluaa  istua  lattialla  lavan  vieressä  niin  minun 
 vieressä voi istuskella näytöksen loppuun asti. 

 Kokoontuminen opettajan kanssa lavan vieressä ennen näytöksen alkua klo 14.25. 

 Ilmoittautuminen  kevätkauden  tunneille  alkaa  joulukuussa.  Tiedotamme  ilmoittautumisista 
 tarkemmin mm. tanssikoulun kotisivuilla joulukuussa. 
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 Skene avoin 7-9v. ti Helsinki 
 Skene avoin 5-6v. su Espoo (Opettaja Jenny Jumppanen) 
 Skene satutanssi 3-5v. ti Helsinki 
 Ryhmä esiintyy lauantaina 17.12 klo 10.45 näytöksessä. 
 Paikalle tultava ilmoittautumaan viimeistään klo 9.45. 
 Tapaaminen opettajien kanssa ilmoittautumispisteellä, Urheiluhallin pohjakerroksen aulassa 
 klo 10.05. Ennen tapaamista viekää tavarat pukukoppiin tai huoltajille sekä käykää vessassa. 
 Esiintymisvaatteet valmiina päällä. 
 Kenraaliharjoitus lauantaina 17.12 klo 10.25-10.35 
 Vaatteet: Pohjaväri musta, mutta saa lisäillä niin paljon meren värejä kuin haluaa (sininen, 
 vihreä, pinkki…). Lisäksi askarrelkaa kotona pahvista n. 30cm pitkä kala. Saa käyttää paljon 
 värejä. Myös glitterit ja paljetit sallittuja 🙂  
 Esityksen nimi: Aalloissa siis, musikaalista pieni merenneito 

 Skene Junnu 1 KO 10-13v. (Opet Jenny, Laura ja Elina) 
 Ryhmä esiintyy lauantaina 17.12. klo 10.45 näytöksessä. 
 Paikalle tultava ilmoittautumaan klo viimeistään klo 9.45. 
 Tapaaminen opettajien kanssa ilmoittautumispisteellä, urheiluhallin pohjakerroksen aulassa 
 klo 10.05. Ennen tapaamista viekää tavarat pukukoppiin tai huoltajille sekä käykää vessassa. 
 Esiintymisvaatteet valmiina päällä. 
 Kenraaliharjoitus lauantaina 17.12 klo 10.15-10.25 
 Vaatteet: Vielä mietinnässä, mutta keskustelemme tunnilla ja laitamme infoa yhteiseen 
 Whatsapp-ryhmään. 
 Esityksen nimi: Agenttinero Naru musikaalista Yökyöpelit 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  voivat  jäädä  suoraan  lavan  viereen  odottelemaan 
 esityksen  alkua.  Jos  kuitenkin  tarve  syödä  vielä  pieni  välipala  tai  käydä  vessassa,  tässä  välissä 
 on muutama minuutti aikaa.  Treffit lavan vieressä  kuitenkin viimeistään klo 10.40. 
 Vanhemmat  tarvitsevat  katsomoon  pääsylipun  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  lasten  kanssa  etukäteen  missä  näette  esityksen/näytöksen  jälkeen.  Me 
 opettajat  istumme  koko  esityksen  lavan  vieressä,  jos  joku  ei  löydä  huoltajaansa  tai  haluaa 
 istua lattialla lavan vieressä niin siihen voi jäädä näytöksen loppuun asti. 

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