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

 Show 13+ alkeet + keskitaso, maanantai, Vantaa 
 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina  klo  10.45  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  7.45-8.20  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa: lavan vieressä klo 8.30 
 Kenraaliharjoitus:  sunnuntaina klo 8.45 
 Vaatteet:  beige/rusehtava värimaailma, paljaat jalat  ja hiukset puoliponnarille 
 Esityksen nimi:  Bird set free 

 Show 10-12v + 10-15 alkeet, maanantai, Vantaa+ perjantai, Espoo 
 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina  klo  14.30  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  11-11.45  välisenä  aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa: lavan vieressä klo 12.00 
 Kenraaliharjoitus:  sunnuntaina klo 12.25 
 Vaatteet:  tummansininen tai tumma yläosa, musta alaosa,  paljaat jalat ja hiukset alaponnarille 
 Esityksen nimi:  Counting stars 

 Street 10-12 v. alkeet, torstai/torsdag Espoo/Esbo 
 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina  klo  10.45  näytöksessä/  Gruppen uppträder på söndagen kl. 10.45. 
 Paikalle  on  tultava  ilmoittautumaan  klo  7.45-8.20  välisenä  aikana/  Du  ska  komma  på  plats  kl. 
 7.45-8.20 
 Tapaaminen opettajan kanssa: lavan vieressä klo 8.35/  Vi träffas bredvid scenen kl. 8.35. 
 Kenraaliharjoitus:  sunnuntaina klo 8.55/Generalrepetitionen är på söndagen kl. 8.55. 
 Vaatteet:  mustaa  ja  punaisia  yksityiskohtia,  sisälenkkarit  ja  hiukset  alaponnarille/Kläder:  svart 
 och rött, innerskor och håret fast på låg ponnysvans 
 Esityksen nimi/  Dansen och musiken heter:  MIC Drop 

 Commercial 10-15v + 10-12v, keskiviikko, Helsinki + lauantai, Tapanila 
 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina  klo  14.30  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  11-11.45  välisenä  aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa: lavan vieressä klo 12.00 
 Kenraaliharjoitus:  sunnuntaina klo 12.20 
 Vaatteet:  mustaa ja pinkkiä, lenkkarit, hiukset korkealle ponnarille 
 Esityksen nimi:  Pink Venom 

 Tapaaminen  aina  opettajan  kanssa  lavan  vieressä!  Tulkaa  paikalle  viimeistään  puoli  tuntia 
 ennen tapaamisaikaa, jotta ehditte ilmoittautua. 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon  tai  kahvioon. 
 Katsomoon  tarvitaan  pääsylippu  jo  kenraalin  aikana.  Esiintyjät  eivät  tarvitse  pääsylippua 
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 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.  Sovimme  kenraaliharjoituksen 
 jälkeen, milloin oppilaiden tulee olla valmiina lavalle menoon. 

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