Hei MA klo 15.45 hiphop/pt/kt 11v.+ -ryhmän oppilaat ja vanhemmat,

Ryhmä esiintyy perjantaina 24.5.2019 klo 17.00 alkavassa näytöksessä.
Lavaharjoitus pidetään perjantaina 24.5.2019 klo 16.20
Saavuttehan paikalle näytökseen klo 16.30 ja lavaharjoituksiin klo 16.05.

Ryhmä esittää näytöksessä esityksen nimeltä: Wait For a Minute
Vaatetus:
alaosaan mustat pitkät löysähköt housut, joissa hyvä liikkua
yläosaksi värikoodi on farkku + valkoinen. Näitä saa miksata haluamallaan tavalla. esim. farkkutakki, farkkupaita +
valkoinen t-paita tai pitkähihainen alle. Jos ei löydy farkkua, valkoinen löysähkö paita riittää. Tällöin voi olla esim.
yläosana valkoinen huppari, t-paita, pitkähihainen (ei toppia tai hihatonta). Yleisenä ohjeena yläosaan: Suosi
isokokoisempia, eli ei ihonmyötäisiä. VINKKI: Jos sinulta löytyy käyttämättömiä tai pieneksi jääneitä farkkuja tms., voit
testata leikata esim farkkuhuivin kaulaan, päähän tai ranteeseen sidottavaksi.
kengät suosi mustaa, harmaata, valkoista tai neutraaleja tummia tai vaaleita värejä tennareissa, mutta ei haittaa, jos
värikkäämpiä värejä on kengissä hieman.

Hiukset: taakse alas nutturalle (jos hiukset ei yletä kiinni, voi pitää auki, mutta esim. laittaa pinneillä pois silmiltä)
Meikit: oppilas voi halutessaan laittaa vaalean pohjameikin ja hentoa poskipunaa. Ei ole pakollista.
Esitystanssin harjoitteleminen tunneilla on jo aloitettu. Ilmoitattehan minulle pikimmiten, mikäli olet/lapsesi on
estynyt osallistumaan näytökseen.
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.
Lavaharjoitukset:
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 maanantaina 3.6.2019.

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:
Essi Pulkkanen

