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

 Boys Club 7-9v Espoo, perjantai (molemmat ryhmät) 
 Ryhmä esiintyy  lauantain  klo 18.15 näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  16.30. 
 Tapaaminen opettajan kanssa: klo 17.00 lavan vieressä 
 Kenraaliharjoitus:  lauantaina klo  17.15 - 17.45 
 Vaatteet:  Lapset  esittävät  Kummituksia  osana  suurta  lastenkokonaisuutta  UNI.  Päälle  suuri 
 valkoinen  huppari  tai  pitkähihainen  paita.  Jos  päällä  huppari,  niin  huppu  päähän  ja  naruilla 
 tiukaksi.  Mikäli  ei  huppua,  päähän  valkoinen  pipo,  tai  huivi.  Jalkaan  valkoiset,  tai  vaalean 
 harmaat  housut.  Jalkaan  mielellään  mahdollisimman  vaaleat  lenkkarit.  Voi  laittaa  halutessaan 
 “haamumaisia” kasvomaalauksia. 
 Esityksen nimi:  Kummitukset (osana lastenkokonaisuutta nimeltä UNI) 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon  tai  kahvioon. 
 Tapaamme uudestaan lavan vieressä 5 min ennen näytöksen alkua. 

 Boys Club 10-15v. alkeet, Espoo, perjantai 
 Ryhmä esiintyy  lauantain  klo 14.30 näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  13.15 
 Tapaaminen opettajan kanssa: klo 13.45  lavan vieressä 
 Kenraaliharjoitus:  lauantaina klo 14.05 - 14.10 
 Vaatteet:  Junnut  esittävät  Koripalloilijoita.  Päälle  pelivaate,  käyttäkää  luovuutta  :).  Mielellään 
 hihattomia  isoja  pelipaitoja,  isoja  shortseja.  Käy  myös  isot  t-paidat,  sporttiset  collegepaidat,  ja 
 verkkarihousut.  Fiilis  on  katukoris,  joten  päässä  voi  olla  myös  pipoja,  lippiksia,  hikipantoja  tai 
 kalastajan  hattuja  mikäli  niin  haluaa.  Kaikilla  pitäisi  olla  päällä  jotain  punaista,  mutta  tähän  voi 
 yhdistellä myös valkoista ja vaalean harmaata. Jalkaan lenkkarit. 
 Esityksen nimi:  Jam! (yhdessä Boys Club 10-15v. keskitason kanssa) 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon  tai  kahvioon. 
 Sovimme kenraaliharjoituksissa sitten ajan jolloin tapaamme uudestaan ennen esitystä. 

 Boys Club 10-15v. keskitaso, Espoo, perjantai 
 Ryhmä esiintyy  lauantain  klo 14.30 näytöksessä. 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  13.15 
 Tapaaminen opettajan kanssa: klo 13.45  lavan vieressä 
 Kenraaliharjoitus:  lauantaina klo 14.05 - 14.10 
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 Vaatteet:  Junnut  esittävät  Koripalloilijoita.  Päälle  pelivaate,  käyttäkää  luovuutta  :).  Mielellään 
 hihattomia  isoja  pelipaitoja,  isoja  shortseja.  Käy  myös  isot  t-paidat,  sporttiset  collegepaidat,  ja 
 verkkarihousut.  Fiilis  on  katukoris,  joten  päässä  voi  olla  myös  pipoja,  lippiksia,  hikipantoja  tai 
 kalastajan  hattuja  mikäli  niin  haluaa.  Kaikilla  pitäisi  olla  päällä  jotain  sinistä,  mutta  tähän  voi 
 yhdistellä myös valkoista ja vaalean harmaata. Jalkaan lenkkarit. 
 Esityksen nimi:  Jam! (yhdessä Boys Club 10-15v.alkeiden kanssa 

 Kenraaliharjoitusten  jälkeen  oppilaat  siirtyvät  vanhempien  luokse  katsomoon  tai  kahvioon. 
 Sovimme kenraaliharjoituksissa sitten ajan jolloin tapaamme uudestaan ennen esitystä. 
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