
 

 

 

Mun juttu! – kevätnäytös ja harjoitusaikataulu 

Maanantai 15.5.2017, Frosteruksen koulu, Kärsämäki 
 
Ennen näytöstä: 
Kärsämäen ryhmien viimeiset tunnit ovat pe 12.5. Frosteruksen koululla, norm. kellonaika. Huom., tunnit ovat myös to 11.5. normaalisti.  
Muista tuoda opintokirja viimeistään silloin, mielellään jo aikaisemmin. 
Viimeisillä tunneilla läsnäolo on erityisen tärkeää, ethän ole poissa. 

 
HARJOITUSAIKATAULU ma 15.5. Frosteruksen koululla 

 
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.  
 
Huomioithan näytösiltana, että salissa juokseminen, lämmittely tai äänekkäästi puhuminen ei ole hyvää näytösetikettiä. Kun tulet seuraamaan muiden esityksiä, teethän 
sen aplodien tai juonnon aikana. Esitysten aikana pysytään paikoillaan. Myös puhelimet pidetään kiinni ja pois käsistä. 

 
 
Kellonaika  ryhmä   mitä muistettavaa / muita ohjeita esiintyjille 
 
8.30 – 13.10  Rakennus 

   
13.10 -13.25  Nykytanssi 3, Kärsämäki  Haalari Kaisulta. Huomioi koot !!!, pienimmälle pienin, isoimmalle isoin. 
  Wolf – Susien tarina  Hiukset kahdelle korkealle ”pallo” nutturalle, muista laittaa heijastinnauhat! 
 
13.25 – 13.45  Nykytanssi 4-5, Kärsämäki  Musta-valkoinen värimaailma, Kaisun ja omia, sovitaan yhdessä.  
  Rikkoutumaton   Oma kampaus, kunhan hiukset ei tule silmille.   
    

13.45 – 13.55  Sanna, Riika, Nea, Milla 

  Stormy night   Muista asu ja musiikki!     

       

13.55 – 14.05  Ilona Koivukangas ja Janika Tuohimaa Muista asu ja musiikki! 
  Bestikset       



 

 

14.05 – 14.20  Jenna, Elina, Alina, Susanna, Alisa, Ella, Ella-Sofia       Muista asu ja musiikki! 
             Liekinkantaja      

 
14.20 – 14.30  Riina Koutonen ja Nelli Nisula  Muista asu ja musiikki!  

  Mercy 

 
14.30 – 14.40  Oona Mäkelä   Muista asu ja musiikki!  

  All this time 

 
14.40– 14.50  Juuso Qvick    Muista asu ja musiikki!   

  Two sides 

 
14.50 – 15.00  Saaga Kahelin   Muista asu ja musiikki ! 
  Alone 

   

15.00 – 15.10  Adalmiina Rytilä  Muista asu ja musiikki ! 
  Rukous rauhasta 

 
15.10 – 15.25  KAHVITAUKO 

 
15.25 – 15.45            Nykytanssi 4-5 Kärsämäki                                  Värikkäät yläosat+ ruskeat housut.    

             Jahti                                    Hiukset tiukka ponihäntä. 
  

15.45 – 16.00  Syventävät opinnot 2 B  Musta Toppi ja Shortsit /farkut 
  Älä petä minua 

  

16.00 – 16.15  Syventävät opinnot 3   

  Turning time   Musta huppari, mustat housut, valkoinen huivi suun eteen (mask) 
   

16.15 – 16.30  Nykytanssi 1-2, jatkoaika  Asu Kaisulta, jos ei myöhemmin toisin ilmoiteta. 
  Dance !   Kampaus kuten haluat, kunhan hiukset ei tule silmille. 
   

16.30 – 16.45  Syventävät opinnot 3  Muista asu ! 
  Kapinalliset    



 

 

16.45 – 17.00  Nykytanssi 1-2, Kärsämäki  Oma hattu, kypärä tai vastaava päähine halutessaan.  

  Heppa Höperöt   Hiukset niin, että päähine mahtuu päähän. MUISTA KEPPARI!  
  

17.00 – 17.15  Lastentanssi 1-2, Kärsämäki  Asu Kaisulta. 
  Ryhmä-Hau   Hiukset niin, että naamarin saa laitettua päälle. 
           

17.15 – 17.30  Lopputanssi, kaikki oppilaat ! Kaikki oppilaat ovat mukana lopputanssissa. 

       

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

 
 
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. 
 
Näytöksen jälkeen jokainen ryhmä huolehtii omat esiintymisvaatteensa takaisin niille paikoille, joista ne on ottanut. Huoltajat voivat auttaa pienimpiä oppilaita. Muutenkin 
kaikki apu näytöksen purkamisessa otetaan ilolla vastaan! 
 
Jos on jotain kysyttävää tai epäselvää, soittele Kaisulle p.050 5389266  
 
Näytöksen pääsyliput: aikuiset 10 euroa, 12-18 -vuotiaat 5 euroa, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Huoltajat voivat seurata salissa harjoituksia. Harjoitusten jälkeen sali 
tyhjennetään ja kaikkien toivotaan lunastavan pääsylipun. Lipputuloilla katetaan osa näytöksen kuluista. 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 


