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

 Dancemix 3-4v, lauantai, Tapanila 
 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina  klo  10.45  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  8.45-9.15  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa: lavan vieressä klo 9.35 
 Kenraaliharjoitus:  sunnuntaina klo 9.45 
 Vaatteet:  värikäs  tanssiasu/mekko,  lapset  esittävät  kaloja,  saa  olla  glitteriä  ja  härpäkkeitä. 
 Hiukset pois silmiltä ja paljaat jalat tai tanssitossut jalkaan. 
 Esityksen nimi:  Korallikalat 

 Show 7-9v, maanantai, Vantaa + dancemix 7-9v, lauantai, Tapanila 
 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina  klo  14.30  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  11.45-12.20  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa: lavan vieressä klo 12.50 
 Kenraaliharjoitus:  sunnuntaina klo 13.00 
 Vaatteet:  lapset  saavat  itse  päättää,  mitä  eläintä  esittävät.  Puvustus  sen  mukaan!  Eli  voi  olla 
 esim  harmaa  kani,  ruskea  peura  jne.  Hiukset  eläimen  tavalla,  esim  saparot  tai  sykeröt 
 korviksi. Paljaat jalat. 
 Esityksen nimi:  Metsän eläimet 

 Dancemix 5-6v, keskiviikko, Helsinki + lauantai, Tapanila 
 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina  klo  14.30  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  11.45-12.20  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa: lavan vieressä klo 12.50 
 Kenraaliharjoitus:  sunnuntaina klo 13.00 
 Vaatteet:  lapset esittävät kummituksia. Kokovalkoinen  asu ja hiukset pois silmiltä. 
 Esityksen nimi:  Kummitukset 

 Dancemix 7-9v, keskiviikko, Helsinki + torsdag, Esbo 
 Ryhmä esiintyy  sunnuntaina  klo  18.15  näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  16-16.35  välisenä aikana 
 Tapaaminen opettajan kanssa: lavan vieressä klo 17.05 
 Kenraaliharjoitus:  sunnuntaina klo 17.15 
 Vaatteet:  lapset  saavat  itse  päättää,  mitä  eläintä  esittävät.  Puvustus  sen  mukaan!  Eli  voi  olla 
 esim.  harmaa  kani,  ruskea  peura  jne.  Hiukset  eläimen  tavalla,  esim  saparot  tai  sykeröt 
 korviksi. Lyhyille hiuksille ei välttämättä tarvitse tehdä mitään. Paljaat jalat. 
 Esityksen nimi:  Metsän eläimet 
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 (på svenska) 
 Dancemix 7-9v, keskiviikko, Helsinki + torsdag, Esbo 
 Gruppen uppträder på söndagen kl.  18.15 
 Ni ska komma på plats kl.  16-16.35 
 Vi träffas bredvid scenen kl. 17.05 
 Generalrepetitionen på  söndagen kl.  17.15 
 Kläder:  barnen  ska  klä  ut  sig  som  någon  skogsdjur!  Det  kan  vara  en  grå  kanin,  en  brun  rådjur 
 osv. Håret ska upp som öron, barnen dansar barfota. 
 Esityksen nimi:  Skogsdjur 

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

 Vi  träffas  alltid  bredvid  scenen  med  läraren!  Kom  i  tid  så  ni  hinner  anmäla  er  och  hitta 
 omklädningsrummen. 

 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.  Sovimme  kenraaliharjoituksen 
 jälkeen, milloin oppilaiden tulee olla valmiina lavalle menoon. 

 Efter  genrep  har  barnen  fritid,  då  har  vårdnadshavaren  ansvaret  om  barnet.  Dansaren  behöver 
 inte  en  biljett  för  att  komma  in.  Kom  alltid  överens  med  barnet  när  och  var  ni  träffas.  Före 
 show börjar, träffas vi bredvid scenen igen. 

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

 Anmälningen till vårens timmar öppnas i december. Mera info finns på nätsidorna! 

 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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