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

 Show, 5-6 v, Espoo, keskiviikko 
 Ryhmä esiintyy  lauantaina klo 14.30  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  12:10 - 12:30  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa: lavan vieressä (yleisöstä katsoen oikealla reunalla) klo 12:50 
 Kenraaliharjoitus:  lauantai klo 13:00–13:30 
 Vaatteet:  vapaavalintaiset  vihreät/ruskeat/harmaat  vaatteet,  paljaat  jalat,  hiukset 
 vapaavalintaisesti kiinni 
 Esityksen nimi:  Menninkäiset (osana lastenkokonaisuutta) 
 Tapaaminen ennen esitystä: klo 14:20 lavan vieressä 

 Show, 3-4 v, Espoo, keskiviikko 
 Ryhmä esiintyy  lauantaina klo 10.45  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  9:00 - 9:15  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa: lavan vieressä (yleisöstä katsoen oikealla reunalla) klo 9:35 
 Kenraaliharjoitus:  lauantai klo 9:45–10:15 
 Vaatteet:  vapaavalintaiset  punaisen,  valkoisen  ja  vaaleanpunaisen  väriset  vaatteet,  saa  olla 
 yksiväriset tai montaa väriä, paljaat jalat, hiukset kiinni vapaavalintaisesti 
 Esityksen nimi:  Mariannekarkit (osana lastenkokonaisuutta) 
 Tapaaminen ennen esitystä: klo 10:35 lavan vieressä 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon  tai  kahvioon, 
 joten  hakekaa  lapsenne  lavan  vierestä  kenraalin  päätyttyä.  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. 
 Lastenkokonaisuus  on  näytöksen  alussa,  joten  ennen  näytöksen  alkua  kokoonnutaan  lavan 
 viereen  ja  odotetaan  siellä  yhdessä  omaa  esiintymisvuoroa.  Lasten  esityskokonaisuuden 
 jälkeen  vanhemmat  hakevat  lapsensa  lavan  vierestä  ja  muita  esityksiä  saa  jäädä  katsomaan 
 tai lähteä kotiin. :) 

 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 
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 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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