Hei ke klo 17:45 Disco 7-9v. oppilaat ja vanhemmat,

Ryhmä esiintyy lauantaina 25.5 klo 16:30 alkavassa näytöksessä.
Lavaharjoitus pidetään lauantaina 25.5 klo 10:45-11:00
Saavuttehan paikalle näytökseen klo 16:00 ja lavaharjoituksiin klo 10:30.

Ryhmä esittää näytöksessä esityksen nimeltä: Disco Pantterit
Vaatetus: Esiintymisvaatteiden värikoodi on pinkkiä ja mustaa. Voitte rakentaa tanssijalle oman
esiintymisasukokonaisuuden käyttäen näitä värejä.
Hiukset: Tukat tiukasti kiinni korkealle ponnarille useammalla hiuslenkillä. Lyhyet, irtonaiset hiukset geelillä tai
hiuslakalla tiukasti kiinni kampaukseen. Tukan voi halutessaan krepata ja/tai tupeerata ponnarin tyvestä, jotta
kampaus näyttää korkealta ja tuuhealta.
Meikiksi voi halutessaan laittaa vähän ripsiväriä ja poskipunaa. Ope tuo näytöspaikalle glitteriä, jota voidaan laittaa
oppilaiden poskipäihin jos oppilas itse haluaa ja saa tähän vanhemmalta luvan. HUOM! Suosittelen ekologisista syistä,
että glitteri pestään kotona pois paperin tai vanulapun avulla ja laitetaan roskakoriin.
Lisäksi: Olen tilannut isoja pinkkejä rusettipompuloita, jotka koristelen kotona vielä discotanssiasuissa usein käytetyillä
kimaltavilla strassitimanteilla. Osa pinkeistä ruseteista on jo saapunut postitse, mutta odottelen vielä että loputkin
rusetit saapuvat. Siinä oletuksessa että kaikki rusetit ennättävät koristeltaviksi ennen näytöstä, tarjoan teille
mahdollisuuden ostaa ison pinkin koristellun rusettipompulan, jota voi käyttää osana esiintymisasukokonaisuutta.
Strassikoristellun rusetin hinta on 3€/kpl. Rusetin voi ostaa minulta näytöviikolla tanssitunnin päätteeksi tai
näytöspäivänä heti kenraaliharjoituksen jälkeen tai esitykseen saapuessa tasarahaa vastaan. Rusetin saa käyttöönsä
vain ostamalla sen omaksi, mutta painotan vielä että rusetin hankinta on täysin vapaaehtoinen! J

Esitystanssin harjoitteleminen tunneilla on jo aloitettu. Ilmoitattehan minulle pikimmiten, mikäli olet/lapsesi on
estynyt osallistumaan näytökseen.
Lavaharjoitukset:
Tanssikoulu DCA:n kevätnäytökset pidetään Espoon Kulttuurikeskuksen Tapiola –salissa (Kulttuuriaukio 2, 02100
Espoo). Saapukaa lavaharjoituksiin Kulttuurikeskukseen hyvissä ajoin. Lavaharjoituksissa menemme esitykset läpi
salitekniikan määrittelemässä järjestyksessä n. 5min/ryhmä.
Kuljemme lavaharjoituksiin Louhisalin kautta. On tärkeää olla Louhisalissa viimeistään 15min ennen oman ryhmän
lavaharjoitusaikaa. Vanhemmat voivat seurata lavaharjoituksia Louhisalin puolelta televisiosta.

Lavaharjoitukset tanssitaan oppilaiden omissa treenivaatteissa, ellei opettaja toisin ilmoita.
Lippuja kevätnäytöksiin voi ostaa ke 8.5. klo 9:00 alkaen Lippupisteestä. Lippupiste p. 0600–900900, www.lippu.fi
Lippujen kanssa kannattaa olla ajoissa.
Tanssitunnit pyörivät näytösviikolla normaalisti.
Kevätkauden loppu ja syyskauden alku:
Kevätkauden viimeinen tanssitunti pidetään keskiviikkona 5.6.2019.
Syyskausi alkaa taas maanantaina 5.8.2019. Ilmoittautuminen syksyn tunneille alkaa kesäkuun alussa. Lähetämme
tuntisuositukset kaikille ryhmille sähköpostitse ennen ilmoittautumisen alkua. Muistathan ilmoittautua tunneille
nettisivujemme kautta.
Laitattehan kevätnäytöksiin liittyvät kysymykset sähköpostitse osoitteeseen: toimisto(at)tanssikouludca.fi
Tanssiterveisin: Sarkku

