Elämän elementit –kevätnäytös ja harjoitusaikataulu
Sunnuntai 15.5.2016, Monitoimitalo, Haapajärvi
Haapajärven ryhmien viimeiset tanssitunnit ennen näytöspäivää ovat tiistaina 10.5.2016 HUOM! Tunnit pidetään poikkeuksellisesti Monitoimitalolla.
Reisjärven ryhmien viimeiset tunnit ovat torstaina 12.5. Niemenkartanon koululla.
Muista tuoda opintokirja opettajallesi viimeistään silloin, mielellään jo aikaisemmin.
Viimeisillä tunneilla läsnäolo on erityisen tärkeää, ethän ole poissa !

HARJOITUSAIKATAULU su 15.5. Monitoimitalo, Haapajärvi
Mikäli huomaatte ryhmänä yllättävän esteen harjoitusajalle, ilmoitathan siitä heti opettajallesi, niin katsotaan voiko asialle tehdä jotain. Ennen näytöksen alkamista on 30
min tauko ja silloin ei voi harjoitella. Valo- ja äänimies tarvitsevat tuon tauon, koska heidän näytöksen valmistelu alkaa jo aamuyöllä.
Kellonaika

ryhmä

mitä muistettavaa / muita ohjeita esiintyjille

7.30 – 12.10

Rakennus

12.10 – 12.30

Nykytanssi 4-5 Haapajärvi
Love me like you do

musta, oranssi, punainen värimaailma (oma ja joku Kaisulta)
”unikampaus”

12.30 - 12.50

Nykytanssi 2-3 Haapajärvi
Metalride

oma musta tiukka toppi alle
hiukset, sovitaan yhdessä (sotkuinen kampaus ?)

12.50 – 13.10

Nykytanssi 4-5 Haapajärvi
Juuret

mustat pyöräilysortsit mekon alle,
asut avarat, alle semmoista joka ei näy!
Kampaus korkea sileä ponnari ?

13.10 - 13.20

Emilia Lappalainen
Kukkameressä

Muista asu ja musiikki !

13.20 – 13.35

Jokilatvan opisto, telinevoimistelu
Merirosvosäpinää

13.35 -13.45

Vilma Olkkonen
Uneksitaan

Muista asu ja musiikki!

13.45 – 14.05

Syventävät opinnot 2
Valaistuminen

14.05 - 14.15

Matilda Kaltiainen ja Wilma Viljamäki
Taivaisiin

14.15 – 14.30

KAHVITAUKO

14.30 – 14.50

Syventävät opinnot 3
Syvissä vesissä

14.50 – 15.00

Olga Sorola
Midday´s love

Muista asu ja musiikki!

15.00 – 15.15

Nykytanssi 1,Haapajärvi
Iloinen kevät

Puut: hiukset niin, että päähine mahtuu
Auringot: korkea nuttura tai vastaava

15.15 – 15.30

Nykytanssi 2-3, Reisjärvi
Paluu juurille

Musta joustava, hihaton toppi. Mustat shortsit.

15.30 – 15.45

Lastentanssi 2, Haapajärvi
Supermaalarit

oma maalattu paita (ohje annettu viime viikolla)
hiukset kahdelle saparolle, kasvomaali ?

15.45 – 16.00

Lastentanssi 1, Haapajärvi
Kanat ihan elementissään

vaaleat, yksiväriset alushousut päälle, koska legginsit valkoiset
”Höyhenkampaus” joka testattiin tunnilla

16.00 – 16.15

Lastentanssi 1-2, Reisjärvi
Elementtien aarrearkku

Lyhyet mustat legginsit ja punainen hihaton toppi.

16.15 – 16.30

Lopputanssi, kaikki oppilaat !

Kaikki esiintyjät ovat mukana lopputanssissa.

17.00 -

Näytös alkaa, arvioitu kesto n. 1h30min, ei väliaikaa. Huom. näytöksessä on eri esiintymisjärjestys kuin harjoituksissa.

Muista asu ja musiikki!

Harjoittelemaan tullaan esiintymisasut päällä, paljain jaloin, joten tulethan paikalle ajoissa pukemaan, jotta pysytään aikataulussa! Opiston kautta tulevat vaatteet
löytyvät pukuhuoneista. Pukuhuoneen ovessa on lappu, jossa ryhmäsi nimi.
Lastentanssiryhmien oppilaat ja osa nykytanssi 1-2:n oppilaista tarvitsevat pukemisapua huoltajalta, kiitokset avusta jo etukäteen!
Kellot ja (isot) korut otetaan pois harjoitusten ja esitysten ajaksi, ne on varmaan helpointa jättää kotiin.
Näytöksen lopuksi kaikki esiintyjät pyydetään vielä lavalle, ryhmä kerrallaan. Tätä lopputanssia harjoitellaan aikataulun mukaisesti.
Näytöksen jälkeen jokainen ryhmä huolehtii omat esiintymisvaatteensa takaisin niille paikoille, joista on ne ottanut. Huoltajat voivat auttaa pienimpiä oppilaita. Muutenkin
kaikki apu näytöksen purkamisessa otetaan ilolla vastaan!
Jos on jotain kysyttävää tai epäselvää, soittele Anastasialle p. 046 6862630 tai Kaisulle p. 050 538 9266. Jos kysymyksesi on suomeksi, Anastasia toivoo yhteydenottoa
tekstiviestillä. Kaisu auttaa mielellään, jos ongelmatilanteita :)
Pääsyliput aikuiset 10 euroa, 12-18 -vuotiaat 5 euroa, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Tervetuloa vanhemmat, sukulaiset ja ystävät katsomaan lukuvuoden huipennusta!
Toiselta paikkakunnalta lapsia esiintymään tuovilla kuljettajilla sekä talkooväellä on näytökseen vapaa pääsy.
Onnea esityksiin kaikille tanssijoille!
T. Tanssiopiston väki

Muistoja viime kevään näytöksestä .

