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

 Show 10-12v keskitaso 
 Ryhmä esiintyy  su 18.12.  klo  18.15  näytöksessä.Paikalle  on tultava ilmoittautumaan klo  15.30 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  lavan vieressä klo 15.45  esiintymisvaatteissa 
 Kenraaliharjoitus:su 18.12. klo 16.00-16.05 
 Vaatteet:  mustat  housut  ja  musta  toppi,  jonka  etuosaan  ommeltu  kiinni  punainen 
 paljettikangas.  Hiukset  kiinni  korkealla  ponnarilla.  Punaisesta  paljettikankaasta  nauha  ponnarin 
 ympärillä. Tanssi tanssitaan paljain jaloin. 
 Esityksen nimi:  Clap Your Hands 

 Show Jazz 13-15v keskitaso 
 Ryhmä esiintyy  su 18.12.  klo  18.15  näytöksessä yhdessä  maanantain ryhmäni kanssa 
 Paikalle on tultava ilmoittautumaan klo  15.30 
 Tapaaminen opettajan kanssa:  lavan vieressä klo 15.45  esiintymisvaatteissa 
 Kenraaliharjoitus:su 18.12. klo 16.05-16.10 
 Vaatteet:  mustat  housut  ja  musta  toppi,  farkkutakki  tai  farkkupaita.  Hiukset  auki  kiharalla, 
 kuitenkin pois kasvoilta. Tanssi tanssitaan paljain jaloin. 
 Esityksen nimi: Footloose 
 Huom!  Ylimääräiset  harjoitukset  ma  12.12.  klo  17.15-18.30  StepUp  Schoolin  Helsingin 
 toimipisteellä  (Kaikukatu  4  A  sisäpiha,  3krs).  Ylimääräiset  harjoitukset  ovat  keskiviikon 
 ryhmälle maksuttomat. 

 Show 7-9v 
 Ryhmä esiintyy su 18.12. klo 14.30 näytöksessä osana Lastenkokonaisuutta. 
 Paikalle  on  tultava  ilmoittautumaan  klo  12.15.  Ilmoittautumisen  jälkeen  oppilaat  voivat  viedä 
 ulkovaatteet  pukuhuoneisiin  tai  jättää  ne  vanhemmille.  Tapaamme  oppilaiden  kanssa 
 esiintymisvaatteissa salissa lavan vieressä klo 12.30. 
 Kenraaliharjoitus  klo  13.00-13.30.  Kenraaliharjoitusten  jälkeen  lapsilla  on  vapaa-aikaa  30min, 
 sovittehan  lapsen  kanssa  missä  tapaatte  harjoituksen  jälkeen  esim.  katsomossa  tai  kahvilassa. 
 Keräännymme  uudestaan  lavan  viereen  klo  14.00  odottamaan  näytöksen  alkua.  Oman  tanssin 
 jälkeen  lapset  voivat  jäädä  lavan  viereen  katsomaan  muita  esityksiä  tai  mennä  vanhempien 
 luokse katsomoon. 
 Esiintymisvaatteet:  lapset  esittävät  harakoita.  Mustat  housut,  musta  paita,  mustasta 
 kankaasta/huivista  siivet  (esim.  kuminauha  ranteeseen  sekä  olkapään  luokse  käsivarteen  ja 
 niihin kangas kiinni). Hiukset matalalle ponnarille niskaan. Tanssi tanssitaan paljain jaloin. 

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