Hei oppilaat ja vanhemmat,
Ryhmä esiintyy maanantaina 5.11 klo 17 alkavassa näytöksessä.
Lavaharjoitus pidetään maanantaina 5.11 2018 klo 15.05-15.30
Saavuttehan paikalle näytökseen klo 16.30 ja kenraaliharjoituksiin klo 14.45.

Ryhmä esittää näytöksessä esityksen nimeltä: Päivänsäteet
Vaatetus: Tanssikoululta tanssipuku ja harsomekko/tylli. Paljaat jalat.
Hiukset: Yhdet saparot korvien päälle, jotka kierretään sykerönutturoiksi pinnien avulla.
Meikit: Lapsille voivat vanhemmat halutessaan sipaista kevyesti ripsiväriä, poskipunaa ja huulikiiltoa . Ei ole
pakollista.
Esitystanssin harjoitteleminen tunneilla on jo aloitettu. Ilmoitattehan minulle pikimmiten, mikäli olet/lapsesi on
estynyt osallistumaan näytökseen.
Esitys tanssitaan yhteisnumerona keskiviikon toisen tanssiryhmän (Dance 6-7v.) kanssa. Ryhmillä tulee olemaan
muutamana tanssikertana yhteisharjoitukset niin, että toisen ryhmän tytöt tulevat Keijukaisten tunneille
vierailemaan. Lapsia kannattaa valmistella positiiviseen sävyyn esitystä ja yhteisharjoituksia varten jo kotona ja
minä valmistelen heitä osaltani tunneilla. Ne lapset, jotka esiintyvät ensimmäistä kertaa lavalla tarvitsevat sylin
täydeltä tsemppiä. Keijukaiset osaavat kyllä jo hienosti oman numeronsa. Olen opettajana
näyttämässä/viittilöimässä mallia esityksessä kaiken varalta.
Tanssikoulu DCA:n marrasnäytökset pidetään Espoon Kulttuurikeskuksen Tapiola –salissa (Kulttuuriaukio 2,
02100 Espoo). Saapukaa lavaharjoituksiin Kulttuurikeskukseen ala-aulaan 20min ennen harjoitusten alkua.
Lavaharjoituksissa menemme esitykset läpi salitekniikan määrittelemässä järjestyksessä n. 3,5-5min/ryhmä.
Lavaharjoitukset:
Maanantaina ja tiistaina kuljemme lavaharjoituksiin Tapiola –salin katsomon kautta. On tärkeää olla
Kulttuurikeskuksen aulassa 20min ennen oman ryhmän lavaharjoitusaikaa. Vanhemmat pääsevät mukaan
seuraamaan lavaharjoituksia Tapiola –saliin.
Keskiviikkona, torstaina, perjantaina ja lauantaina lavaharjoitukset kuljetaan Louhisalin kautta. Vanhemmat
odottavat lavaharjoitusten ajan Louhisalin puolella. Kaikki ryhmät odottavat omaa lavaharjoitusaikaa Louhisalin
puolella, josta harjoitusvastaava hakee ryhmän kerrallaan lavalle.
Lavaharjoitukset tanssitaan oppilaiden omissa treenivaatteissa, ellei opettaja toisin ilmoita.
Lippuja marrasnäytöksiin voi ostaa ma 22.10. klo 10.00 alkaen Lippupisteestä! Lippupiste p. 0600–900900 ,
www.lippu.fi Lippujen kanssa kannattaa olla ajoissa, sillä kokemuksen mukaan osa näytöksistä myydään
loppuun hyvin aikaisessa vaiheessa.
Syyskauden viimeinen tanssitunti pidetään keskiviikkona 19.12. Kevätkausi alkaa taas maanantaina 7.1.2019.
Ilmoittautuminen kevään tunneille alkaa joulukuun 11.12. Muistathan ilmoittautua tunneille nettisivujemme
kautta.
Laitattehan marrasnäytöksiin liittyvät kysymykset sähköpostitse osoitteeseen: toimisto(at)tanssikouludca.fi
Tanssiterveisin: Viki (Laura Yrttimaa)

