Avaruus –kevätnäytöksen kuvausten aikataulu
Torstai 20.5.2021, Nivalan perusryhmät
Näytös harjoitellaan ja tallennetaan alla olevan aikataulun mukaan Nivalan jäähallissa, os. Kalliontie 57, 85500 Nivala.
Harjoittelu ja esityksen kuvaaminen tapahtuvat ryhmä kerrallaan, eli aiemmasta tiedosta poiketen jäähalliin ei tarvitse palata enää illalla
uudelleen. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen vain yksi ryhmä tai esiintyjä on esitystilassa kerrallaan.
Jäähallin tiloihin tultaessa pestään kädet ja noudatetaan turvavälejä. Yli 12v. käyttävät maskia tilassa ollessaan ja siellä
liikkuessaan, paitsi harjoitus- ja esitystilanteessa, jos ei toisin ole sovittu.
Poikkeusolojen takia perinteistä kevätnäytöskiertuetta ei siis voida järjestää. Tästä syystä keskitämme esitykset Nivalan jäähalliin, jossa
kunkin ryhmän esitys tallennetaan ja ne kootaan paikkakuntakohtaisiksi näytöksiksi. Näytöksiin voi hankkia katseluoikeuden hintaan
20€/perhelippu. Lipulla näkee kaikki 5 näytöstä. Lipun voi hankkia osoitteesta www.tanssiopistouusikuu.fi
! Julkaisupäivä on perjantaina 28.5 klo 18 !
Kevätnäytösten tallenteet julkaistaan Tanssiopiston youtube -kanavalla. Katseluoikeus toimitetaan sen lunastaneille henkilöille ennen
julkaisuajankohtaa.

Ennen näytöstä:

Nivalan ryhmien viimeiset tunnit ennen esityspäivää ovat maanantain ryhmillä ma 10.5. ja keskiviikon ryhmällä ke 12.5. Normaali paikka ja
aika.
Muista tuoda opintokirja opettajallesi viimeistään silloin, mielellään jo aikaisemminkin.
Viimeisillä tunneilla läsnäolo on erityisen tärkeää, ethän ole poissa !
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Olethan muistanut tehdä jatkamisilmoituksen tulevalle kaudelle os. www.tanssiopistouusikuu.fi/jatkamisilmoitus/ Teethän ilmoituksen
pikaisesti.

Omien tanssien tekijät Huom! Musiikin suhteen on uusi käytäntö ! Laita musiikkitietosi: Kappaleen esittäjä, kappaleen nimi ja mikä versio
kappaleesta, esityksen kesto, millä paikkakunnalla/kunnilla esiinnyt ja esityksesi nimi 10.5. mennessä Arto Nauhalle osoitteeseen
arto.nauha@kotinet.com Mainitse myös, jos kappale löytyy Spotifysta tai youtubesta ! Jos kappaletta EI löydy sieltä, lähetä se sähköpostin
liitteenä Artolle. Jos epäselvää, kysy Kaisulta lisätietoa asiasta.

KUVAUSAIKATAULU to 20.5. jäähallilla
Mikäli huomaatte ryhmänä yllättävän esteen harjoitusajalle, ilmoitathan siitä heti opettajallesi, niin katsotaan voiko asialle tehdä jotain.
Kellonaika

ryhmä

mitä muistettavaa / muita ohjeita esiintyjille

16.30 -16.45

Anna Kesti

Muista asu ja toimittaa musiikkitiedot Artolle ajoissa !

Näkisinpä sinut
16.45 - 17.15

Nykytanssi 3-4, Nivala
Pimeyden syvyyksissä

Muista oma musta tiukka toppi kotoa, muuten asu Kaisulta.
Hiukset puoliksi kiinni, ja siihen ”sutturanuttura”
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17.15 – 17.45

Nykytanssi 1-2, Nivala
Oliot avaruudessa

Asu Kaisulta. Hiukset joko kahdelle saparolle tai ylös yhdelle
nutturalle, tee kampaus jo kotona valmiiksi,
nauhat on pukkarissa !

17.45 – 18.00

Lastentanssi 1, Nivala
Pomppivat puput

Asu Kaisulta, vaaleat, kuviottomat alusvaatteet päälle.
Pinnejä mukaan korvien kiinnittämistä
varten. Muista kasvomaalaus, välineet pukuhuoneessa !

18.00 – 18.15

Taru Myllymäki
Ovi auki !

Muista asu ja toimittaa musiikkitiedot Artolle ajoissa !

18.15 -18.30

Lastentanssi 2, Nivala
Yksisarvisjengi

Asu Kaisulta, vaaleat alusvaatteet päälle.
Pitkät hiukset kiinni, varalta pinnejä mukaan !

18.30 – 19.00

TAUKO

19.00 - 19.20

Veera Haavisto
Call of the Void

Muista asu ja toimittaa musiikkitiedot Artolle ajoissa !

19.20 -19.35

Päättötodistusten jako

Huom! Alissa ja Neela !

19.35 -20.05

Nykytanssi 5-6, Nivala
Keskellä ääretöntä

Paita ja housut löytyvät pukuhuoneesta. Hiukset puoliksi kiinni, niin
että kasvot näkyvät. Meikkiä voi olla hieman, jotta silmät yms erottuvat.
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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 tarvitsevat pukemisapua huoltajalta, joten varaudu jäämään paikalle kuvauksen ajaksi !
Kellot ja (isot) korut otetaan pois harjoitusten ja esitysten ajaksi, ne on varmaan helpointa jättää kotiin.
Kuvauksen jälkeen jokainen ryhmä huolehtii omat esiintymisvaatteensa takaisin niille paikoille, joista on ne ottanut. Huoltajat voivat auttaa
pienimpiä oppilaita.
Jos on jotain kysyttävää tai epäselvää, voit soittaa oman ryhmäsi opettajalle:
Kaisu Ulander 050 538 9266

Iiris Peuraniemi 044 732 2122

Onnea esityksiin kaikille tanssijoille!
T. Tanssiopiston väki
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