Dansavslutning Höstterminen 2021
Nu har vi dansat mer än halva terminen och vi närmar oss vår årliga dansuppvisning.
Vi kommer att ha sex föreställningar, se tider och datum:
Lördag 20/11 kl. 16.00
Söndag 21/11 kl. 12.30 & 16.00
Fredag 26/11 kl. 18.30
Lördag 27/11 kl. 12.30 & 16.00
Grupper som alternerar på föreställningar enligt nedan:
Lördag 20/11 kl. 16.00;
Grupp 35, 52, 8, 1
Söndag 21/11 kl. 12.30;
Grupp 28, 52, 8, 1,

Söndag 21/11 kl. 16.00
Grupp 49, 52, 8, 1, 13

Fredag 26/11 kl. 18.30
Grupp 12, 58, 6, 39, 51
Lördag 27/11 kl. 12.30
Grupp 48, 58, 6, 39, 51

Lördag 27/11 kl. 16.00
Grupp 38, 58, 6, 39, 51

OBS! Alla andra grupper är med ALLA sex föreställningarna!
(OM ert barn inte kan vara med på alla föreställningar, vänligen meddela oss eller läraren det
snarast. )
BILJETTER: Vi kommer starta försäljning av biljetterna vecka 43, men då får man
endast köpa två biljetter per elev. Efter höstlovet kommer vi släppa alla biljetter till
försäljning, så viktigt att hämta ut sina biljetter om man vill försäkra sig om att ha dem.
Vi har inga ”platsbiljetter”, då det blir för mycket manuellt arbete.
Biljetterna säljs i caféterian, öppet under lektionstid!
Kontant betalning eller swish och vi lägger endast undan biljetter i nödfall.
Priset är 150:-/vuxen och 100:-/barn upp till 12 år. Barn som sitter i knäet går in gratis.
Genrep har vi lördagen den 20/11 kl. 10.00!
De mindre barnen (gr 28, 48, 38, 35, 49, 12 och 13 ) har genrep innan deras föreställning,
information ges av läraren. De ska också hämtas när de dansat sitt nummer på
föreställningen.
Vi har ett ”riktigt” genrep, med kläder och smink. Mer information angående kläder m.m. ges
till varje grupp. Exakta genrepstider kommer längre fram. Obs! Genrepet är enbart till för de
elever som dansar. Om inte eleverna fått någon annan information från sin danslärare, så
sminkar de sig och fixar håret själva hemma innan föreställningarna.
Vid eventuella frågor kontakta Catrin på tel. 0703-084433.
Vi ser alla fram emot årets dansföreställning och hoppas att alla som medverkar får roliga
helger i vintermörkret att se fram emot!
OBS! Glöm inte att vi har lov vecka 44!!
Hälsningar Catrin Wendt

