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TIEDOTE

Joulunäytökset
Näytös I ti 17.12 klo.18
Näytös II ke 18.12 klo.18
Kenraalit
ma 16.12 klo.17Kenraaliharjoitus kestää noin kolme tuntia ja noudattaa esitysjärjestystä. Pienimmät
lapset harjoittelevat ensin ja pääsevät sen jälkeen kotiin. Jokaisen ryhmän harjoitusaika lavalla on noin 5
minuuttia, joten olethan ajoissa paikalla odottamassa omaa vuoroasi. Kun saavut paikalle, etsi katsomosta
kyltti, jossa on ryhmäsi nimi ja jää siihen odottamaan omaa opettajaasi. Kenraaliharjoitus ei ole
lastenhoitopaikka, joten jos lapsesi on pieni, niin olethan hänen kanssaan.

Vakuutukset
Tanssijoita ei ole vakuutettu kenraaliharjoituksissa eikä näytöksissä.

Liput
Lapset (3-7v.) 5 €
Lapset ( 8-12v.) 10€
Aikuiset (yli 13v.) 15 €
Lapset alle 3v. sylissä ilmaiseksi
Lippuja ovat nyt myynnissä studiolla. Vain ennakkoon, ei ovelta.

Paikka

Luksia, Ojakkalantie 2, Nummela

Ryhmäkohtainen info
Ryhmän ohjaajalta saa ryhmäkohtaista infoa (asut, aikataulut yms.)
Yleistä näytöksestä
Alussa esiintyvät pienet lapset, joiden jälkeen on heidän palautuksensa katsomoon. Muilla tanssijoilla ei ole
pääsyä katsomoon. Tanssijat odottavat omaa vuoroaan ryhmänsä kanssa takatiloissa. Olemme saaneet
käytävän auki, joten jokainen ryhmä voi tehdä sinne oman "leirin". Ohjelma etenee nopeasti, joten olethan
valmiina ja pysyt ryhmäläistesi seurassa sekä seuraat ohjelman etenemistä.
Pidä paikat siistinä ja laita roskat roskikseen. Asut palautetaan opettajan ohjeiden mukaisesti siististi hänelle.
Näytöksistä tulee myyntiin DVD-taltiointi, jota voi halutessaan tilata.

Esitysjaot ( satunnainen järjestys ) lopullinen järjestys ilmestyy www.tanssistudio.com
Näytös I
Näytös II
Molemmissa
esibaletti 5-6v. to
break 5-6v ma
luova lastentanssi ti
Hiphop lapset Ajad ma
Hiphop nuoret Ajad ma
discoshow

esibaletti 5-6v.su
esitanssi 3-4v. su
break 7-9v. Jesper la
break. 10-16v. Jesper la
fun & funky

Balleriinat I
Balleriinat II
Baletti repertuaari
tanssiteatteri
show III
Valmennus lapset
Valmennus junnut
Valmennus nuoret
Adult dance

Showjazz ti
Itämainen tanssi
Hiphop fusion
Tekniikka esitys

Syyslukukauden lukukausimaksut
Tarkistathan että syyslukukauden maksu on suoritettu. Siitä ei lähetetä laskua, vaan se tulee hoitaa studiolla.
Maksuvälineiksi meillä käyvät: pankki- ja luottokortit, kulttuuri- ja liikuntasetelit ja käteinen.
Kevätlukukausi
Alkaa viikolla 3. Syksyn oppilailla jatkuu automaattisesti opiskelupaikka, ilmoitus vain lopetuksesta.

