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HEJ	  ALLA	  ELEVER	  OCH	  FAMILJER!	  

Lovisa	  Dansinstitutets	  vårfest	  ”ÅRSTIDERNA”för	  läsåret	  2017-‐18	  arrangeras	  

SÖNDAGEN	  den	  06.05.2018	  	  

KL.	  13	  /	  FÖRESTÄLLNING	  I	  	  

KL.	  17	  /	  FÖRESTÄLLNING	  II	  	  

I	  LOVISA	  BOLLHALL/SE	  BILAGA	  MED	  SAMMANFATTNING	  AV	  FÖRESTÄLLNING	  

ÖVNINGAR	  LÖR	  den	  05.05.2018	  /	  SE	  BILAGA	  MED	  REPETITIONSSTIDER	  

SKOLFÖRESTÄLLNING	  MÅN	  den	  07.05.2018	  /	  SE	  BILAGA	  MED	  SAMMANFATTNING	  AV	  FÖRESTÄLLNING	  (gäller	  inte	  

alla	  grupper)	  

På	  söndagen	  hålls	  alltså	  två	  föreställningar	  med	  delvis	  olika	  programnummer.	  Ingen	  paus.	  Läs	  noga	  igenom	  den	  

föreställning	  som	  gäller	  dig.	  Kontrollera	  också	  vilka	  grupper	  som	  deltar	  i	  måndagens	  skolföreställning.	  	  	  

Inträdesbiljetter	  till	  söndagens	  föreställningar	  (12	  €,	  vuxna/5	  €,	  barn;	  över	  3	  år)	  kan	  lösas	  ut	  vid	  dörren	  en	  timme	  

före	  föreställningen.	  

Familjer	  vars	  barn	  uppträder	  i	  olika	  föreställningar/olika	  programnummer	  kan	  lösa	  ut	  biljetter	  till	  den	  andra	  

föreställningen	  till	  halva	  priset.	  OBS!	  De	  rabatterade	  biljetterna	  är	  alltså	  menade	  för	  personer	  som	  har	  redan	  betalat	  

fullt	  biljettpris	  för	  den	  första	  föreställningen.	  

Caféet	  öppnas	  en	  timme	  före	  föreställningen.	  	  

Vi	  vill	  påminna	  föräldrarna	  till	  dansare	  under	  skolålder	  att	  era	  barn	  kommer	  att	  följa	  med	  föreställningen	  från	  samma	  

plats	  som	  de	  andra	  dansarna.	  Under	  repetitions-‐	  och	  föreställningstiderna	  tar	  vi	  tillsammans	  med	  

föräldrafunktionärer	  hand	  om	  era	  barn.	  Däremot	  ansvarar	  ni	  själva	  för	  era	  barn	  före	  och	  efter	  repetitionerna.	  

	  

VIKTIGT	  FÖR	  ALLA	  DANSARE!	  

•	  Var	  på	  plats	  senast	  15	  minuter	  före	  din	  grupps	  repetitionstid	  (om	  inte	  annat	  överenskommits	  med	  läraren).	  Var	  

färdig	  när	  övningen	  börjar	  (scenkläderna	  på,	  kroppen	  uppvärmd,	  toalettbesök	  avklarade).	  

•	  Ge	  arbetsro	  åt	  den	  grupp	  som	  repeterar	  och	  håll	  reda	  på	  dina	  scenkläder.	  

•	  Ta	  med	  eget	  mellanmål	  vid	  behov.	  Bollhallen	  har	  en	  mikrovågsugn	  som	  man	  kan	  värma	  mat	  i.	  	  

OM	  du	  har	  möjlighet	  att	  hjälpa	  till	  med	  festförberedelserna,	  ta	  kontakt	  med	  Päivi	  Ahvonen	  tel.	  040-‐527	  8340	  /	  

paivi@loviisantanssiopisto.fi.	  

	  

OBS!	  Ni	  minns	  säkert	  att	  vi	  ännu	  har	  lite	  kvar	  av	  terminen!	  Kolla	  av	  din	  egen	  lärare	  när	  din	  grupp	  ska	  ha	  sista	  lektion.	  

Endast	  Dansklubben	  ska	  avsluta	  terminen	  med	  vårshow.	  Lärarna	  ger	  skriftliga	  rekommendationer	  till	  nästa	  läsårets	  

grupper	  vid	  sista	  lektioner.	  	  Änmälningar	  angående	  nästa	  läsår	  2018-‐19	  tas	  emot	  efter	  föreställningar	  –	  om	  

läsordningen	  då	  är	  färdig.	  Kolla	  våra	  hemsidor	  och	  facebook.	  	  

	  

PÅ	  KOMMANDE!	  
Hela	  familjens	  DANSENS	  DAG	  EVENEMANG	  SÖN	  29.4.	  kl	  14-‐15	  på	  Skeppsbron!	  VÄLKOMMEN!	  


